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Freinetschool De Steltloper Informatiebrochure Schooljaar 2016-2017 

 
 

Van harte welkom in onze school De Steltloper. Wij zijn een kleine school waar ruimte en 

tijd is voor kinderen om op een ongewoon boeiende en actieve manier te leren. Een zalig 

ruime en groene speelplaats, een ecologische tuin, atelier- en projectwerking, vrije 

teksten en tekeningen, levend leren en boeiende uitstappen … Dit is maar een klein stukje 

van onze uitnodigende en ervaringsgerichte leer- en leefomgeving waar onze Steltlopers 

elke dag met plezier in vertoeven. 
 
 
Wij vinden het heel belangrijk om te werken aan onze pijler “samen school maken”. Een 

belangrijke voorwaarde voor goed samenwerken is dat u op de hoogte gesteld wordt 

van onze bijzondere werking en ons “intern reglement”. Deze brochure zal u wegwijs 

maken in de hele werking van onze Freinetschool De Steltloper. Het eerste deel bevat 

voornamelijk praktische informatie en afspraken. Het tweede deel geeft wat meer uitleg 

over de Freinetpedagogie. Uiteraard is het onmogelijk om via deze brochure al uw 

vragen te beantwoorden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, onze coördinator 

zal u graag te woord staan. 

Verder kan u ons volgen via onze website, facebook en blog. 
 
 
 

 

Veel lees- en leerplezier  
Het Steltloperteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkomstwoord 
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1. De Steltloper, vanwaar deze naam? 
 

 

Er is vooraf, zoals bij elke geboorte, flink nagedacht over de naam van onze school. Het 
moest een naam zijn met veel symboliek. Een naam die paste bij deze school. 

 

Omdat wij ervan uitgaan dat kinderen en volwassenen gelijkwaardig zijn, willen wij de 

kinderen op gelijke hoogte plaatsen. Als ze op stelten lopen, zijn ze even groot. De stem 

van het kind is in onze school even belangrijk als die van de leerkrachten en de ouders. 

Het kind beslist samen met alle andere Steltlopers mee over het reilen en zeilen in de klas 

en op de school.  
Een kind dat op stelten loopt, heeft een duidelijk zicht over de wereld waarin het 
vertoeft. Dat is wat wij nastreven: een gezonde, kritische en doordachte houding van de 
kinderen tegenover de wereld waarin zij leven.  
Tenslotte geven we met deze naam uiting aan het actieve en speelse karakter 
waarmee in De Steltloper de kinderen aan het leren gaan. Zij krijgen de kans om zelf aan 
de slag gaan en leren al experimenterend regels en verbanden leggen. 
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2. Waar situeert onze school zich? 

 

Zammelseweg 29, 2440 Geel 
 

Telefoon: 014/56 65 40  
 

Email: sbs.freinet@geel.be 
 

Website: https://desteltloper.sbsgeel.be  

Facebook: www.facebook.com/FreinetschoolDeSteltloper 

Blog: https://desteltloperblog.wordpress.com  

De Steltloper is een stedelijke kleuter- en lagere freinetschool. Het is een kleinschalige 
school in een groene omgeving aan de rand van Oosterlo, een klein dorp in het 
zuiden van Geel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://desteltloper.sbsgeel.be/
http://www.facebook.com/FreinetschoolDeSteltloper
https://desteltloperblog.wordpress.com/
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3. Hoe werkt het inschrijvingsbeleid van de Steltloper? 
 
Kleuteronderwijs 
De allerjongste kleuters kunnen ten vroegste in De Steltloper terecht in de periode 
waarin ze 2,5 jaar zijn geworden. Het instappen is echter beperkt tot 7 tijdstippen:  

 de eerste schooldag na de zomervakantie 

 de eerste schooldag na de herfstvakantie 

 de eerste schooldag na de kerstvakantie 

 de eerste schooldag van februari 

 de eerste schooldag na de krokusvakantie 

 de eerste schooldag na de paasvakantie 

 de eerste schooldag na het Hemelvaartweekend 
 

Je kunt je kind inschrijven op onze school:  
 tijdens meedoedagen (voor de kleuters is dit elke laatste school-woensdag 

vóór een instapdatum);   
 tijdens de grote vakantie: de eerste week van juli en de laatste week van 

augustus, elke werkdag tussen 10u00 en 12u00 in de school (kijk steeds op de 
website voor de exacte data);   

 na afspraak met de coördinator.  
 
Lagere school 

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één 

september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders 

zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. 

Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar. 

 
 
De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:  

 een uittreksel uit de geboorteakte;    
 kids-ID;  
 het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;   
 de reispas voor vreemdelingen.  

 

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun 
kind niet in een andere school is ingeschreven. 

 

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (andere informatie en 
schoolreglement worden via mail verstuurd) en de volgende formulieren:  

 luizenbeleid en pestbeleid (Steltlopercontract) 

 pedagogisch project van de stedelijke scholen;   
 keuzeformulier godsdienst - zedenleer (enkel voor lagere school);  

 
>goedkeuring van het schoolreglement wordt op het formulier 
leerlingenadministratie ingevuld. 

 

Vóór de inschrijving is er een gesprek met de coördinator. Uit dit gesprek moet 

duidelijk worden dat enerzijds het kind over de nodige capaciteiten beschikt om 

zich goed te voelen in een Freinetschool en dat anderzijds de ouders duidelijk weten 

wat er van hen verwacht wordt en dat zij zich kunnen vinden in de 

Freinetpedagogie. 
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Schooluren en opvang 
De Steltloper is open van 8u30 tot 15u50. De kinderen krijgen les van 8u45 tot 12u00 
en van 13u15 tot 15u35. Op woensdag is er les tot 12u00.  
Daarnaast is er voor- en naschoolse opvang binnen de school (7u00-8u30; 15u45-

18u00; op woensdagmiddag van 12u00-14u00, na 14u00 moeten de kinderen naar 

de buitenschoolse opvang). 
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4. Wie is ons team/personeel?  
Waarnemend Directeur 
Els Gilis   014/56 65 20 

 

Pedagogisch coördinator 

Fabienne Luyten                                                                                              014/56 65 40                                                                                                                                                                                  

    
Kleuteronderwijs 

         > Kleuterleidsters:  
    -  Sofie Vaneerdewegh ter vervanging van Hilt Maes (jongste kleutergroep)           

-  Sofie Goelen (oudste kleutergroep)           
 

     > Bijzondere leermeesters:  
     Lichamelijke opvoeding:  

- Noortje Vanhirtum  
 

         > Kinderverzorgster:  
- An Geerinckx  

  
Lager Onderwijs 

   > Leerkrachten:  
- Dorien De Haes (1ste graad)  

     - Jens Adriaens (2de graad) 
     - Senne Heremans (3de graad)  

-  
 
> Bijzondere leermeesters:   

   Lichamelijke opvoeding:  

 
 Noortje Vanhirtum 
  

    Rooms-Katholieke Godsdienst:  

 
 Kristel Kennis 
   
 Niet-Confessionele Zedenleer:   

 

 Charissa Vandepaer (GR1) 
 Leen Verdonck (GR2+3) 
  

  Protestantse Godsdienst:  

  Yelena Ryschkova  

  
Zorgcoördinator 

Inge Vansant 

 

ICT-coördinator 

Lieva Vervoort 

  
Administratief medewerker 

Lies Dekort                                                                                                        014/56 65 42 

  
Verantwoordelijke voor- en naschoolse opvang 

Nancy Dillen                                                                                                     0498/171427 
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5. Tot welk schoolbestuur en scholengemeenschap behoren wij?  
 

Sinds 3 september 2001 lopen er Steltlopers in Oosterlo. Problemen en vragen 
worden deskundig en in samenspraak aangepakt. Enerzijds gebeurt dat door 
veelvuldig overleg op de school zelf, maar ook blijft er contact met andere scholen 
en freinetleerkrachten.  
De pedagogische omkadering van De Steltloper ziet er momenteel zo uit: 
 
 Voor elke klasgroep is er één leerkracht. Zij zijn de spilfiguren van de klas- en 

schoolwerking. Zij werken in nauwe samenwerking met de coördinator, die 

voltijds aan de school verbonden is en ondersteuning biedt op vlak van de 

klasorganisatie, de begeleiding van de kinderen en de uitbouw van een goed 

functionerende ouderwerking; 
 
 De administratief directeur blijft het project op de voet volgen en staat het team 

met raad en daad bij; 
 
 Er worden aan het schoolteam nog bijzondere leermeesters toegevoegd voor de 

lessen lichamelijke opvoeding en de cursussen levensbeschouwing (Rooms-

Katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, …). Ook is er een deeltijdse 

kinderverzorgster die bij de kleuters wordt ingeschakeld. 
 
Een sterk punt van De Steltloper is ook dat we kunnen rekenen op de ondersteuning 
van al de diensten van de Stad Geel en ons schoolbestuur.  
Ook de welgemeende belangstelling voor dit project van de Schepen van 
Onderwijs en de Burgemeester geeft een welgekome ruggensteun aan al wie er kort 
bij betrokken is. 

 

Schoolbestuur 

Stadsbestuur Geel - Werft 20, 2440 Geel - Tel. 014/56 60 00 

 Burgemeester: Vera Celis - Tel. 014/56 63 21  
 Schepen van Onderwijs: Griet Verhesen – Tel. 0492/90 09 58 

 

Voor vragen i.v.m. het stedelijk onderwijs kan je steeds terecht op het stadhuis bij:  
 De stedelijke onderwijsdienst: Werft 20, 2440 Geel - Tel. 014/56 64 01  

  
Scholengemeenschap 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap: Stedelijk Onderwijs Geel, 
bestaande uit de volgende scholen:  
 SBS Geel-Zuid (De Bollenboom en Freinetschool De Steltloper)  
 SBS Katersberg   
 SBS Larum   
 SBS Burgstraat   
 SBS Winkelomheide   
 School voor Aangepast Individueel Onderwijs (SAIO)  

 

De administratieve zetel van onze scholengemeenschap bevindt zich op:  
SBS Burgstraat - Burgstraat 23, 2440 Geel - Tel. 014/56 64 42 

  
Stedelijke Schoolraad 

Functie  
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal 

onderwijsaangelegenheden. Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en 

vergadert minimaal driemaal per jaar. 
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Vertegenwoordiging Inrichtende Macht  
Dhr. Griet Verhesen, Schepen van onderwijs  
 

Geleding ouders  
Van elke Geelse Stedelijke school is er één ouder aanwezig (Hilde Daelamans) 
 

Geleding personeel  
Van elke Geelse stedelijke school is er één leerkracht ( Sofie Vaneerdewegh) en  

de directeur aanwezig 

 

Geleding derden 

Vanuit het verenigingsleven zijn er derden aanwezig 

 

Namen van de schoolraadleden kunnen opgevraagd worden op school. 
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6. Samen school maken, hoe doen wij dat?  
 

Methodescholen willen het ideeëngoed van de basisdemocratie in praktijk 

brengen. Participatie en medezeggenschap leiden tot betrokkenheid en 

verantwoordelijkheidsbesef. Basisdemocratie wil zeggen dat alle betrokkenen 

mogen deelnemen aan het schoolgebeuren. Ouders worden als vaste partners 

zoveel mogelijk betrokken bij de verdere uitbouw van onze school. Zij moeten 

kunnen meevoelen, meewerken en meedenken om de stabiliteit en de continuïteit 

van de school te vrijwaren. Dit houdt dus in dat er heel wat specifieke 

verwachtingen zijn ten opzichte van de ouders wat betreft hun deelname aan het 

schoolgebeuren. 

 

Hierbij willen we nog eens benadrukken dat we deze samenwerking vanuit een 

positieve benadering willen aangaan. We hebben er voor gekozen om open te 

staan voor elkaar. Dit maakt dat zowel ouders als leerkrachten zich kwetsbaar 

opstellen. Het is dus erg belangrijk om met het nodige respect naar elkaar toe te 

gaan. Samen kunnen leerkrachten en ouders bij eventuele zorgen of problemen 

kijken naar wat wel goed loopt en hoe we deze positieve krachten kunnen benutten 

bij het uitklaren van het probleem. 
 

Communicatie 

De communicatie loopt op school zowel via informele wegen als formele wegen. 

 
   -De informele weg 

Een kwartier voor en na het begin en het einde van de lessen zijn ouders steeds 
welkom in de school om de infoborden te raadplegen, de klasdagboeken in te 
kijken, verslagen na te lezen, …  
Zij kunnen de leerkrachten steeds aanspreken voor of na de lessen. Indien dit niet 
mogelijk is, of de gesprekken zijn van een te diepgaande aard, kan er altijd 
(telefonisch/via mail) contact opgenomen worden om een afspraak te maken. 

 
   -De formele weg 

Tweewekelijks wordt er een nieuwsbrief, ‘School Op Stelten’, meegegeven. Het 

bevat een agenda voor de komende weken, oproepen, vragen en nieuwtjes uit 

de klassen, de werkgroepen en de school. Telkens op maandag wordt deze 

doorgestuurd via mail. Wie een papieren versie wil, moet dit aanvragen en dan 

wordt de nieuwsbrief met het oudste kind van het gezin meegegeven. 

 

Er is in het begin van het schooljaar telkens een infoavond waar de werking en de 
doelstellingen van de school of wijzigingen hierin extra toegelicht worden. 

 

Er zijn een vier tot vijf klasvergaderingen waarbij de werking van de klas wordt 
toegelicht en waar er mogelijkheid is om problemen, voorstellen en pluimen 
hieromtrent te bespreken. 

 

Verslagen van de verschillende werkgroepen liggen ter inzage in het bureel van 
de coördinator. Ouders die in een werkgroep zitten, krijgen de verslagen via e-
mail. 

 

Wij hebben ook een eigen website. Surf eens naar www.desteltloper.sbsgeel.be 
en je ontdekt er heel wat informatie over de school, de freinetpedagogiek, je 
vindt er de activiteitenkalender terug en je kan hier meevolgen wat de kinderen 
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in de klassen qua projectwerking allemaal doen. (Deze is momenteel onder 
constructie. Nog even geduld aub, maar je kan nog een beetje volgen via 
facebook of blog.) 

 

Er wordt drie keer per jaar een individueel vorderingsgesprek georganiseerd. Hier 

worden beide ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind en hoe 

eventuele werkpunten verder aangepakt worden. Bij problemen wordt er ook 

telkens na het MDO met de ouders overlegd. (MDO = multidisciplinair overleg. Dit 

is een overlegorgaan binnen de school waaraan de klastitularis, de coördinator 

en een CLB-medewerker deelneemt. Het MDO wordt ongeveer driemaal per 

jaar georganiseerd). Tijdens het overleg worden alle leerlingen en kleuters 

besproken. Nadien worden, bij problemen, ouders geïnformeerd en/of 

geraadpleegd. 

 

Bij problemen die niet meteen opgelost raken in de klas zelf, kan de coördinator 
aangesproken worden om verder te zoeken naar een constructieve oplossing. 

 
  
Participatie 

Ouders kunnen op verschillende manieren deelnemen aan het schoolgebeuren. Dit 

kan gaan van helpen in de klassen of bij een klasuitstap, deelnemen aan één van 

de werkgroepen of de werkgroepen bijspringen tijdens één van hun evenementen. 

In onze school zijn er 6 werkgroepen actief, zodat ieder die zich geroepen voelt, wel 

ergens zijn gading vindt: 

 Stuurgroep  

De stuurgroep bewaakt mede de pedagogische visie van de school, door 

deze te toetsen aan diverse artikelen, boeken en de invarianten van Freinet.  

Het team werkt transparant naar de stuurgroep toe, waardoor de stuurgroep 

inzage heeft in de werkstukken waar het team mee bezig is. Tijdens het 

Freintecafé kunnen deze zaken opengetrokken worden naar andere ouders 

toe en kan overleg plaatsvinden. Ook op de blog kunnen weetjes of teksten 

ter discussie gepost worden. De stuurgroep wil tevens een klankbord zijn voor 

de school en vragen van ouders en leerkrachten bespreken en op een 

objectieve manier benaderen, zij  het na eerst beroep te hebben gedaan op 

de gebruikelijke kanalen via leerkracht, klasouder en coördinator.  

 Feestcomité 

Het feestcomité  organiseert diverse feestelijke activiteiten met als doel om 

enerzijds iedereen die bij de school betrokken is gezellig samen te brengen en 

anderzijds de klasbudgetten te spijzen. De kennismakingsbrunch, ouderfuif en 

restaurantdag zijn enkele vaste activiteiten op de agenda.  Daarnaast helpen 

ze de Sint en de Paashaas een handje en gaan ze samen met andere ouders 

helpen op de toneelavonden van de Oosterlose toneelgroep ’t Spanter 

alsook op Reggae Geel, welke evenzeer een mooie bijdrage aan de 

klasbudgetten opleveren. 

 PR-groep 

De PR-groep staat in voor de Public Relations van de school en heeft als 

voornaamste doel de positieve uitstraling en naamsbekendheid van de 

school te bevorderen.  Om de school in de kijker te plaatsen, trachten we de 

pers te betrekken bij bepaalde schoolactiviteiten en wordt in naam van de 
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school deelgenomen aan bepaalde evenementen in de buurt. Aanvullend 

bekommert de PR-groep zich om de interne en externe communicatie van 

de school, zoals info-borden, infobrochures, eerste indruk en algemene 

perceptie van onze school, … .  

 Webmaster 

De webmasters zorgen voor het onderhoud van de website van de school.  

Dit betekent dat zij foto's en verslagen van diverse activiteiten uit de klassen, 

alsook andere informatie op de website plaatsen.  Iedere klas beschikt over 

een webouder. Zo niet, wordt de informatie door andere ouders, kinderen, 

teamleden of werkgroepen overgemaakt aan de webmaster. 

 Oudervorming 

Met de werkgroep oudervorming organiseren we drie activiteiten per jaar, die 

zeer gevarieerd zijn, doch telkens gericht op het informeren van ouders 

omtrent allerlei pedagogische onderwerpen.  De bedoeling van de 

werkgroep is om hierbij maximaal in te spelen op wat er leeft op school. Deze 

werkgroep organiseert ieder jaar activiteiten rond de Dag van Verzet tegen 

Armoede, nodigt een gastspreker uit om ons iets bij te leren omtrent een 

welbepaald onderwerp, en organiseert tevens een gezinsactiviteit aan 

geven.  

  Tuin- en klusploeg 

Deze groep bouwt met de kinderen, groot en klein, aan een kleurrijke en 

speelse schooltuin. Deze bestaat o.a. uit een groentetuin met serre, een 

kruidentuin, een fruittuin en bloementuin, alsook een avontuurlijk blote -

voeten-pad en bos met takkenhout.  Op vrijdag organiseert de tuinploeg met 

de kinderen vaak een markt met groenten, fruit en kruiden uit onze tuin, die 

de kinderen oogsten en verkopen. Met de opbrengst wordt een deel van de 

tuinwerking gefinancierd.   

 

Iedere werkgroep kiest jaarlijks een nieuwe voorzitter en bevat naast een aantal 

ouders ook één of meerdere leerkrachten.  De stuurgroep, het feestcomité en de 

PR-groep vergaderen op maandelijkse basis, de andere groepen spreken hun eigen 

ritme van vergaderen af.  De voorzitters van de werkgroepen komen één tot 

tweemaal per jaar samen om zaken af te stemmen die de verschillende groepen 

aanbelangen.  Op die manier trachten we de verwevenheid tussen deze groepen 

te versterken. 

 
De klasvergaderingen 
De klas is niet het territorium van de leerkracht alleen. De ouder is er welkom en voelt 

er zich thuis. Van de ouder wordt verwacht dat hij zich interesseert voor het 

klasgebeuren en dan ook zeker aanwezig is op de klasvergadering. Op zo’n avond 

wordt de werking van de klas, de schoolwerking, de ouderparticipatie besproken en 

geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van een brievenbussysteem waar je net 

zoals de kinderen problemen, voorstellen en bravo’s kan droppen. Deze brievenbus 

staat aan elk klaslokaal en kan anoniem gebruikt worden. De klasouder en de 

leerkracht legen deze bus regelmatig en overleggen dan samen wat en hoe ze de 

onderwerpen op de klasvergadering zullen brengen. 

De leerkracht neemt deel, maar zit de vergadering niet voor; dat doet de klasouder. 



15 
 

Freinetschool De Steltloper Informatiebrochure Schooljaar 2016-2017 

 Wat kan die vergadering inhouden?  
- De projecten kunnen geëvalueerd worden en er kunnen ideeën verzameld 

worden bij de start van een nieuw project.   
- Ouders kunnen voorstellen geven i.v.m. de klaswerking maar de leerkracht en 

het team blijven hierin de eindverantwoordelijkheid dragen.   
- Er kunnen werkpunten gegeven worden in de vorm van een probleem dat je 

aankaart. De voorwaarde is echter dat dit probleem in de brievenbus 
gestoken wordt zodat hier op voorhand constructief over nagedacht kan 
worden door de leerkracht en de klasouder.  

 

 Wat mag de vergadering niet zijn ?  
- De ouders beslissen niet over het pedagogisch beleid;   
- Er worden geen individuele kinderen besproken;   
- Ouders kunnen geen bindende adviezen geven;   
- De problemen die niet in de bus steken, worden waarschijnlijk niet besproken 

op de vergadering, maar worden wel genoteerd voor de volgende 
klasvergadering.  

 

 Wat is de rol van de klasouder?  
- De klasouder en de leerkracht bereiden de vergadering voor.   
- De agendapunten worden op voorhand in de bus gestoken of overhandigd 

aan de klasouder.   
- De klasouder kan ingeschakeld worden bij het organiseren van bepaalde 

activiteiten waar ouders voor nodig zijn (uitstappen, kamp, … ).   
- De klasouder kan een vertrouwenspersoon zijn indien ouders niet rechtstreeks 

naar de leerkracht durven toestappen.   
- De klasouders komen twee keer per jaar samen. In het begin van het jaar om 

samen even na te gaan wat er precies van hun verwacht wordt. Op het 
einde van het jaar evalueren ze samen hoe de klasvergaderingen verlopen 
zijn.  

 
Overige participatiemogelijkheden 
 Middagouder  

We hebben een vaste middagouder. Zij houdt toezicht van 12u30 tot 13u15. Zij 
kijkt er mee op toe dat de kinderen zich aan de afspraken houden. Wanneer het 
nodig is zal zij optreden volgens de schoolafspraken.  
Mocht de middagmoeder wegens omstandigheden niet kunnen komen, dan 
vragen wij aan de andere ouders wie er kan inspringen. 
Leerkrachten hebben zo nog wat tijd om ervaringen uit te wisselen, een korte 
pauze te nemen, ….  
De coördinator zal de oproep voor vervanging doen en je kan je naam bij haar 
doorgeven. 

 

 Atelier  
Wij organiseren alle veertien dagen ateliers voor de kinderen. Atelier gebeurt in 

kleinere groepjes, met kinderen uit alle klassen. Leeftijddoorbrekend werken is 

immers typisch voor een freinetschool. De kinderen mogen zelf kiezen aan welke 

activiteit ze willen deelnemen. Zij bepalen ook de onderdelen van de zeven 

grote hoofdthema’s: GROENE VINGERS – BEWEEG MET DAT LIJF – HUIS- EN 

KEUKENACTIVITEITEN – LEKKER CREATIEF – DE WERELD EN IK – MULTIMEDIA – MUZIEK 

EN TONEEL. Leerkrachten en ouders begeleiden deze activiteiten. Om het 

aanbod zo breed mogelijk te maken vragen wij ouders die graag eens komen 

knutselen, timmeren, voorlezen, mediteren, ….  
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Voor de ateliers rekenen wij vijf euro per jaar aan zodat we speciale materialen 
kunnen aankopen of mensen kunnen vragen een atelier te komen begeleiden. 

 

 Uitstappen  
Regelmatig op uitstap gaan is erg belangrijk voor het ervaringsgericht en levend 

leren op onze school. Bij een project wordt het geleerde voor kinderen plots 

allemaal veel duidelijker en ze onthouden veel beter wat ze daar gezien, 

gevoeld en gehoord hebben dan wat ze er reeds over gelezen hebben. Om 

uitstappen te maken, hebben we ouders nodig die mee het vervoer kunnen 

verzorgen. Zij kunnen de leerkracht een handje toesteken bij het verloop van de 

activiteit. Je kan hiervoor terecht op de klasinfoborden, via mailverkeer met de 

klasouder/leerkracht, of via de briefjes in de huiswerkmap. Geef best aan de 

leerkracht door welke dag je in de week eventueel beschikbaar bent. 
 

 Niveaulezen eerste graad/ tweede graad  
Ouders die een groepje lezers van hetzelfde niveau begeleiden bij het lezen en 
bespreken van een boek. Dit gebeurt twee keer een half uur in de week. 

 

 Zwemouders eerste graad en 3e kleuterklas  
Ouders die helpen bij het aan- en uitkleden van de kinderen. In het zwembad 
een oogje in het zeil houden en kinderen naar het toilet  begeleiden. De 
zwemlessen zelf worden echter door monitoren van de Geelse sportdienst 
verzorgd. 

 

 Helpende hand bij opzetten en opruimen van festiviteiten  
Ouders die mogen aangesproken worden om te helpen bij festiviteiten. Hiervoor 
krijg je telkens ook een brief mee om je in te schrijven. 

 

 Tuinieren met de kinderen  
Ouders of grootouders dit mee willen helpen onkruid wieden, zaaien, 
planten, … De voorbereiding gebeurt door de tuingroep en de kinderen, 
maar hulp bij de uitvoering is altijd welkom. Dit zou vooral tijdens de 
schooluren gebeuren. 
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7. Evaluatie en rapportering  
 

Evaluatie en rapportering in het kleuteronderwijs  
Observeren  
De leerkracht zal zo gericht mogelijk uw kind bekijken en beluisteren tijdens de 
dagelijkse activiteiten en tijdens de uitvoering van bepaalde opdrachten. 
Hierdoor krijgt de leerkracht een scherper beeld van de totale ontwikkeling van 
uw kind. 

 

Begeleiding  
De leerkracht zal tijdens spontane activiteiten ervoor zorgen dat uw kind alle 
kansen krijgt om zich te ontwikkelen en zal daarbij rekening houden met de 
specifieke noden van uw kind. 

 

Kindvolgsysteem (KVS)  
Na ongeveer twee maanden na de opstart van het schooljaar worden de 

kleuters volgens het KVS, gescreend op welbevinden (voelt je kleuter zich goed, 

vindt het aansluiting bij de groep?) en op het gebied van betrokkenheid (waar 

gaan zijn interesses naar uit, vindt hij plezier en motivatie in bepaalde 

activiteiten). Dit wordt nog eens overgedaan in de maand januari.  
Indien mocht blijken dat er zich een probleem voordoet, dan wordt u daarvan 
meteen op de hoogte gebracht en zullen er extra ondersteunende maatregelen 
genomen worden.  
Mocht de leerkracht zich ernstige zorgen maken over de ontwikkeling van je kind, 
dan wordt dit met zowel de ouders als het CLB besproken. Er kan dan nagegaan 
worden of een extra test noodzakelijk is. 

 

Informatie en communicatie  
U blijft op de hoogte van de gebeurtenissen in de klas onder meer door:  
 informele contacten;   
 het praatrondeboek;   
 de activiteitenagenda die ter inzage aan de klassen ligt;   
 werkjes die meegegeven worden via de bakjes;   
 drie keer per jaar oudercontact;   
 rapport op het einde van het schooljaar.  

 

Evaluatie en rapportering in het lager onderwijs 

Evalueren  
De leerkracht verzamelt de nodige gegevens via observatie, (methode-

)toetsen, individuele en groepsopdrachten, klasgesprekken, … . Kinderen 

kunnen ook brevetten behalen vaan leerstofdelen. We bekijken de vorderingen 

van uw kind niet enkel op het vlak van kennis en vaardigheden, maar ook wat 

gedragingen en houdingen zoals inzet, zelfstandigheid, initiatief, 

nauwkeurigheid, … betreft. 
 

Lezen  
Een controlemiddel om te achterhalen of uw kind met de juiste leestechniek, 
snelheid en juistheid leest, is de AVI-toets. Dit is een genormeerde toets die twee 
keer per jaar wordt afgenomen tot uw kinderen het hoogste niveau bereiken, 
namelijk AVI 9.  
Voor begrijpend lezen worden de genormeerde toetsen van VLOT afgenomen, 
ook twee keer per jaar. VLOT= Volgsysteem Lager Onderwijs Taalvaardigheid. 
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Spelling  
Na elk woordpakket volgt een dictee. De woordpakketten worden onder andere 
thuis ingeoefend. Deze dictees krijgt u steeds ter inzage mee van de leerkracht. 
Twee keer per jaar wordt ook voor spelling een gestandaardiseerde toets 
afgenomen. 

 
Rekenen  
We gebruiken rekenbundels die samengesteld zijn uit (hoofdzakelijk) de methode 

‘Pluspunt’. Na elke bundel volgt er brevetwerk. Voor zo’n brevetwerk krijgt U 

steeds de geziene leerstof van een bundel mee naar huis zodat, indien u dit nodig 

acht, deze bundel samen kan doornemen. Daarnaast krijgt uw kind regelmatig 

zijn/haar bundel mee naar huis om foutjes te verbeteren of een aantal 

oefeningen af te werken. 

Verder wordt er in onze school gewerkt met levend rekenen. Kinderen gaan 

vanuit hun projectwerk of onderzoek zelf rekenverhalen schrijven of zaken 

rekenkundig onderzoeken en bereken. Deze resultaten krijgt u te zien via de 

infoborden of mails van de leerkrachten.  
Twee keer per jaar wordt ook weer een gestandaardiseerde rekentest 

afgenomen. 
 

Rapporteren  
Vier keer per jaar wordt het rapport uitgereikt. Met de herfst- en krokusvakantie 

een tussentijds rapport waarbij de leerlingen de kans krijgen zichzelf te evalueren 

wat betreft de verschillende freinettechnieken en wat het welbevinden en de 

betrokkenheid betreft. Met de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar 

krijgt u een uitgebreid rapport voor alle leerstofonderdelen en vaardigheden. De 

ouders dienen het rapport te ondertekenen en krijgen ook de kans er een 

woordje bij te schrijven. 
 

Informeren  
 schriften of projectmapjes worden regelmatig mee naar huis gegeven   
 de toetsen worden ter ondertekening meegegeven na elk leerstofgeheel   
 de agenda proberen dagelijks na te kijken   
 drie keer per jaar een oudercontact   
 infoborden met vrije teksten, tekeningen, berichtjes …  
 

Begeleiden en remediëren  
De kinderen worden constant begeleid naargelang hun noden op dat 

moment. Dit kan door extra uitdagingen tijdens het projectwerk, door 

leerstofbeperking tijdens de wiskundeles, door een extra instructiemoment … . 

Na het multidisciplinair overleg kan het zijn dat uw kind indien nodig een 

specifieke begeleiding binnen de klas krijgt of door een professionele 

begeleider verder zal geholpen worden. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg 

met de ouders. 
 

Huiswerk  
Huistaken en lessen moeten zinvol zijn. Het kan dus nodig zijn dat er thuis verder 

moet gewerkt worden rond automatisatie van bepaalde vaardigheden, 

opzoekwerk voor projecten, afwerken van de planning of memoriseren van 

bepaalde formules of Franse woordenschat. De frequentie en de hoeveelheid 

zullen stijgen naarmate de kinderen ouder worden. In het algemeen streven we 

ernaar om maximaal twee keer per week huistaken te voorzien. De huistaken 
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worden vermeld in de agenda of op de weekplanning.  
Indien u het zelf belangrijk acht dat deze huistaken in orde zijn, blijft het uw 

verantwoordelijkheid om uw kind hierbij te begeleiden. Uiteraard niet door de 

opdrachten te maken, maar door de agenda erbij te nemen, de boekentas leeg 

te maken, … . Natuurlijk moet u ook rekening houden met de leeftijd van uw kind: 

in een derde graad zal dit uiteraard reeds veel vlotter verlopen. 
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8. Organisatorische afspraken  
 

Organisatie van de schooluren 
De school is geopend vanaf 8u30 tot 15u50. De kinderen worden ‘s morgens 
ontvangen op de speelplaats, NIET in de piramide (enkel onder thuisbegeleiding 
kunnen kinderen daar blijven tot de leerkrachten naar de klas gaan.  
De lesuren zijn vanaf 8u45 tot 12u00 en vanaf 13u15 tot 15u35.  
Op woensdag zijn de lessen vanaf 8u45 tot 12u00. De school is dan geopend van 

8u30 tot 12u15.  
Daarnaast is er voor- en naschoolse opvang binnen de school (7u00-8u30; 15u45-

18u00; op woensdagmiddag van 12u00-14u00, na 14u00 moeten de kinderen naar 

de buitenschoolse opvang). 

  
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016 – 2017 

Hierbij volgen nog twee pedagogische studiedagen waarop de school gesloten zal 

zijn en er geen opvang is voorzien voor de kinderen. Data worden tijdig via de 

nieuwsbrief meegegeven. 

 

 

 

 

 

Vakanties en vrije dagen 

   

 

SCHOOLJAAR 2016-2017 

 

van tot en met 

Hervatting lessen donderdag 1 september 2016  - 
  

    

Lokale vrije dag vrijdag 30 september 2016  - 
  

    

Herfstvakantie maandag 31 oktober 2016 zondag 6 november 2016 
 

    

Ped. studiedag  Vrijdag 11 november 2016  
  

    

Wapenstilstand vrijdag 11 november 2016  - 
  

    

Ped. studiedag  Vrijdag 11 november 2016  - 
  

    

Kerstvakantie maandag 26 december 2016 zondag 8 januari 2017 
  

    

Lokale vrije dag woensdag 8 februari 2017 
 

  

    

Krokusvakantie maandag 27 februari 2017 zondag 5 maart 2017 
  

    

Paasvakantie maandag 3 april 2017 maandag 17 april 2017 
  

    

Dag van de arbeid maandag 1 mei 2017   
  

    

Lokale vrije dag woensdag 24 mei 2017  - 
  

    

O.H.Hemelvaart donderdag 25 mei 2017 vrijdag 26 mei 2017 
  

    

Pinkstermaandag maandag 5 juni 2017   
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Afspraken met de ouders 

Lijst met participatiemogelijkheden (= hulpcheque)  
Deze lijst dient grondig gelezen te worden zodat je per koppel kan kiezen aan 

welke activiteit je voor de klas en/of de school gaat deelnemen. Deze lijst wordt 

voorgelegd tijdens de eerste klasvergadering. 
 

Afzetten kinderen  
De kinderen (en de ouders) kunnen op de speelplaats terecht vanaf half 
negen. Hier kan je ook de klasleerkracht spreken indien nodig. Om kwart voor 
negen starten de lessen, dan is de leerkracht niet meer beschikbaar. Je mag 
ook met je kind rechtstreeks naar de piramide gaan (kleuters en 1ste graad). Hier 
mogen echter geen kinderen alleen achter gelaten worden. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor het toezicht. Dit dient te verlopen volgens de afspraken 
van de school. Deze hangen aan het deurvenster in de inkomhal van de 

piramide. Indien je vroeger bent dan half negen kunnen je kinderen naar de 
opvang bij Nancy. 

 

Ophalen kinderen  
De kinderen kunnen opgehaald worden aan de klas zelf. Indien er een activiteit 

plaatsvindt in de piramide, gelieve dan even in de hal of buiten te wachten. 

Laat uw kind geen speelgoed meer uithalen. Dit levert enkel extra opruimwerk 

voor de leerkracht. Indien het toch gebeurt, gelieve het uw kind dan zelf te 

laten opruimen. 
 

Info  
Gelieve het infobord dat aan de klassen hangt regelmatig te bekijken. Elke 

kleuter heeft ook een eigen bakje, waar berichtjes, tekeningen en infoblaadjes 

meegegeven worden. Probeer dit bakje regelmatig leeg te maken. De kinderen 

van de lagere school krijgen briefjes mee in de huiswerkmap. Zorg dat je deze 

map regelmatig opvraagt en bekijkt. Wanneer de klassen en de piramide 

gesloten zijn bij het ophalen van uw kind zal er aan de schoolpoort nog een 

infobord hangen waar dringende informatie zal hangen, bijvoorbeeld het 

vertrekuur van een uitstap en dergelijke. 
 

Problemen  
Indien er problemen zijn, gelieve de leerkracht of de coördinator zo vlug 

mogelijk te verwittigen. Op die manier kunnen wij tijdig ons best doen om het 

probleem mee te helpen bekijken en eventueel oplossingen te zoeken. 

Problemen dienen dus niet eerst aan de schoolpoort met andere ouders 

besproken te worden. 
 

Verjaardagen  
We brengen geen individuele cadeautjes of snoepjes mee. We brengen een 

traktatie mee voor in de klas, dus geen snoepjes of speeltjes. Vraag bij de 

leerkracht naar informatie i.v.m. intoleranties of allergieën van de kinderen, als 

je een eettraktatie geeft. Het stukje taart dat voor broertjes of zusjes is bestemd, 

wordt thuis uitgedeeld en niet in de school. Dit is voor de andere kinderen van 

die klas niet zo leuk. 

Kinderen die door hun geloofsovertuiging geen verjaardagen vieren, zullen in 

samenspraak met de ouders wat anders kunnen doen (ook voor andere 

feesten). Dit wordt tijdig met de ouders afgesproken. 
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Brooddoos  
Wij willen kinderen gezonde eet- en leefgewoontes bijbrengen. Daarom vragen 

wij een gezond lunchpakket te voorzien. Er mag geen koek of zoetigheid in de 

brooddoos. De kinderen eten tijdens de namiddag al een koek. Dus geen 

koffiekoeken, pannenkoeken of koekjes als toetje, wel worteltjes, fruit, yoghurt … 

Een perfecte afbakening van wat wij onder gezond verstaan is natuurlijk niet 

nodig, dus wij rekenen hier op het gezond verstand van de ouders. In het geval 

wij toch bezwaar maken met wat een kind meebrengt, zal het volgende 

gebeuren:  
- er wordt een briefje in de brooddoos gestoken   
- indien het probleem zich herhaalt, worden de ouders uitgenodigd 

voor een gesprek met de coördinator.  
 

Soep  
Van de herfstvakantie tot de krokusvakantie is er mogelijkheid tot soep. Twee 

keer per week (maandag en vrijdag) kunnen de kinderen soep nemen. Hiervoor 

worden op voorhand briefjes ingevuld door de ouders. Wie zich inschrijft, schrijft 

zich in voor de ganse periode. Prijs per consumptie: € 0,50. Bij afwezigheden 

wordt dit niet verrekend. 
 

Versnaperingen  
Iedere voormiddag eten wij een gezond tussendoortje dat je van thuis 

meegeeft. Dit kan een stuk fruit, groente, natuurnoten of yoghurt zijn. 

Leerkrachten schillen het fruit indien nodig. Tijdens de namiddag eten de 

kinderen een koek van de school. Het gaat om koeken met natuurlijke suikers, 

rozijnen of bio-rijstwafels. Op deze manier houden we ongezonde suikers buiten 

de school en dragen we bij aan het milieu door minder afval te produceren door 

de grootverpakkingen.  De koeken worden verrekend aan € 0,25 per beurt en dit 

komt op de schoolrekening. 
 

Afvalbeleid  
Geen brik, blik of aluminiumfolie. De drinkbus en de brooddoos zijn prima! 

 

Jassen  
Je geeft je kind een jas mee van oktober tot en met maart en alle andere koude 

dagen. 
 

Dit breng je niet mee naar school  
Gsm, computerspelletjes, messen of gevaarlijke voorwerpen, snoep, speelgoed, 
tenzij je iets wil tonen in de praatronde. Daarna wordt het, in samenspraak met 
de leerkracht, veilig aan de kant gelegd. De school is niet verantwoordelijk voor 
het verlies van de materialen. 

 

Klasvergadering  
Tracht op elke klasvergadering aanwezig te zijn. Indien u niet aanwezig kan zijn, 
dient u zich te verontschuldigen bij de klasouder of klasleerkracht. 

 

Opvolging  
Het opvolgen van brieven, mededelingen, huiswerk, … blijft de taak van de 
ouders. Het dagelijks nakijken van de boekentas en eventueel van de agenda of 
van het weekschema zal daar zeker bij helpen. 
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In de sportlessen  
De leerlingen van de lagere school dienen te beschikken over een turnuniform: 

turnpantoffels met lichte zool, korte zwarte broek en T-shirt met het logo van de 

school. Dit uniform wordt best in een sportzak bewaard, waarop de naam van de 

leerling is vermeld. De prijs van het T-shirt bedraagt € 5,00. Kinderen die naar het 

eerste leerjaar gaan, krijgen hun T-shirt gratis, alsook kinderen die een 

schoolverandering naar onze school maken.  
Voor de zwemlessen voorzien de leerlingen een sportzak met naam met daarin 
een zwempak en twee badhanddoeken.  
De zwemlessen en lessen lichamelijke opvoeding zijn verplicht. Wanneer ouders 

menen dat hun kind om speciale redenen niet kan deelnemen, dient de 

leerkracht hiervan schriftelijk gewaarschuwd te worden. 

 

Afspraken met de kinderen 

Er zin drie grote afspraken die overal gelden; 

 
 

 Respect voor alles en iedereen!  

 Agressie kan niet!!!  
 De leerkracht weet steeds waar ik ben! 

 

 

In de klas  
Via de klasraad stellen de kinderen zelf hun klasregels op. Centraal staat het 

thema verbondenheid (verbonden met onszelf, de ander, de materialen, de 

speelplaats en het groter levensgeheel) bij het maken van deze afspraken. Elk 

jaar gelden er dus andere regels binnen de klas naargelang van wat de groep 

zelf wenst of nodig acht aan regels. Uiteraard heeft de leerkracht hier ook 

haar/zijn zegje in. 
 

Op de speelplaats  
Wij hebben een Steltlopercontract dat voor iedereen geldt en waar iedereen 
zich dus aan dient te houden. Dit omvat drie eenvoudige, maar 
allesomvattende regels: 

1. We spreken iedereen respectvol aan met de voornaam. 
2. Wij doen niemand pijn door woorden of daden. 
3. Wij behandelen anderen zoals we zelf willen behandeld worden. 

Verder zijn er nog afspraken en regels die afhankelijk van de nood bekend 
gemaakt en opgehangen worden. Deze regels en afspraken komen vaak 
verder uit de schoolraad. Ouders worden via mail op de hoogte gebracht van 
deze nieuwigheden. Voor  kinderen hangen ze zichtbaar op in tekst en beeld. 

 

Niet aan de afspraak gehouden?  
1. Ik krijg één of twee mondelinge opmerkingen.   
2. Ik word apart gezet.   
3. Ik krijg een extra taak en mijn ouders worden op de hoogte gebracht.   
4. Mijn ouders worden voor een gesprek op school uitgenodigd.  

Er wordt natuurlijk steeds een gesprek gehouden met de betrokken 

partijen. 

  
Revalidatie tijdens de lesuren 

Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden 

aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze 
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aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, 

een erkend revalidatiecentrum, een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke 

gezondheidszorg. Een raad bestaande uit de directeur, de leerkracht, de 

zorgcoördinator en de vertegenwoordiger van het CLB-centrum geven advies over 

deze aanvraag.  
De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten 
per week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats in 
de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 
30 minuten per dag bedragen. 

  
Evacuatieoefeningen 
In samenspraak met de stedelijke brandweer werden de stedelijke scholen uitgerust 
met het nodige materiaal om te voldoen aan de gestelde voorschriften i.v.m. 
"brandveiligheid".  
Jaarlijks worden dan ook enkele evacuatieoefeningen gehouden om na te 
gaan of alles verloopt zoals gepland. Deze worden steeds geëvalueerd met 
het team en zo nodig bijgestuurd. 

  
Schoolverzekering Ethias 

De leerlingen zijn verzekerd voor schoolongevallen. Bij elk ongeval dient een 

aangifteformulier ingestuurd te worden. Dit gebeurt via de school. Bij een ongeval 

vragen de ouders een aangifteformulier in de school (liefst vóór ze naar de dokter 

gaan). Vak C (doktersgetuigschrift) wordt dan onmiddellijk door de dokter ingevuld. 

De ouders vullen vak A-2 volledig in, brengen in vak B een kleefbriefje van het 

ziekenfonds aan en handtekenen voor akkoord. Het formulier wordt dan zo spoedig 

mogelijk naar de school terug gebracht (liefst binnen 48 u.). Hier wordt het verder 

aangevuld door de coördinator en verzonden naar de verzekeringsmaatschappij. 

 

Na genezing en nadat de tussenkomst is geschied door de mutualiteit, wordt de 

opleg door de schoolverzekering vergoed. Om hiervan te kunnen genieten, brengen 

de ouders de onkostennota van de mutualiteit binnen in de school 
 

Er zijn evenwel beperkingen voor:  

Ο tandprotheses: € 500 per slachtoffer en maximum € 125 per tand 

Ο brilmontuur: maximum € 25 

Ο brillenglazen: integrale terugbetaling 

Ο terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen welke niet zijn 

opgenomen in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V. tot beloop van € 25 

per ongeval.  

  
Toezicht en kinderopvang 

Toezicht voor en na de lessen  
Het toezicht wordt door de leerkrachten gegarandeerd vanaf een kwartier vóór 
de aanvang van de lessen, in ons geval vanaf 8u30. Diegenen die toch vroeger 
naar school wensen te komen, kunnen tot dit tijdstip in de voorschoolse opvang 
terecht.  
Na het einde der lessen voorziet de school, indien nodig, nog een kwartier toezicht 
door een leerkracht. Dat gebeurt in de piramide of in de klas zelf. Hierna kunnen 
de kinderen in de naschoolse opvang terecht. 
 

Toezicht verkeersveiligheid  
Leerkrachten, met het statuut van "gemachtigd opzichter", helpen de kinderen 
bij 't oversteken van de openbare weg. Dit alles om een nog grotere 
verkeersveiligheid te verzekeren. Kleuters worden best opgehaald. Geef het aan 
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de klasleerkracht tijdig door als je kind moet overgezet worden aan de straat. 
Middagtoezicht  
Kinderen die 's middags hun boterhammen in de school opeten, kunnen ofwel 

drank meebrengen van thuis (in een goed gesloten en herbruikbare beker; geen 

brik of blik) ofwel bestaat de mogelijkheid om drank te kopen in de school. Deze 

drankjes worden verrekend aan € 0,50 per drankje en komen op de 

schoolrekening.  
Er is geen frisdrank, wel chocomelk, melk, fruitsap van Oxfam Fairtrade, 
flessenwater en kraantjeswater. Tijdens de middag en in de namiddag 
kan een drankje gedronken worden. 
 

Bijdrage middagtoezicht  
Uw kind kan dagelijks gebruik maken van het middagtoezicht (ineten): daarvoor 
wordt € 0,20 per beurt en per kind gevraagd.  
De niet-ineters worden slechts een kwartier voor de aanvang van de lessen 

op school verwacht. Leerlingen, die vroeger op school aankomen, dienen 

net als ineters € 0,20 remgeld te betalen.  
De bijdrage voor het middagtoezicht voor kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. 

Het fiscaal attest om bij uw belastingsaangifte te voegen wordt in de loop van de 

maand april-mei, volgend op het betrokken kalenderjaar, aan u bezorgd. Dit attest 

wordt opgemaakt door de administratie van de Stad Geel. 

 

Voor- en naschoolse opvang 
Er is voor- en naschoolse opvang voorzien. En dit van 7u00 tot 8u30 en van 
15u50 tot 18u00. Op woensdagmiddag is er opvang voorzien van 12u15 tot 
14u00.  
Gelieve U voor meer inlichtingen te wenden tot de coördinator of tot de 
verantwoordelijke van de kinderopvang: Mevr. Nancy Dillen, tel. 0498/17 
14 27. 
 

Per begonnen half uur betaalt men € 0,82. Er wordt een korting toegestaan van 25% 

bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin. De bijdrage voor 

de voor- en naschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar is eveneens fiscaal 

aftrekbaar. Het fiscaal attest om bij uw belastingsaangifte te voegen, wordt in de 

loop van de maand april-mei volgend op het betrokken kalenderjaar aan u 

bezorgd. Dit attest wordt opgemaakt door de administratie van de school. 

 

Wie geïnteresseerd is in opvangmogelijkheden op woensdagnamiddag en/of op 

vakantiedagen, kan steeds terecht bij de buitenschoolse kinderopvang. Deze is 

gevestigd in het centrum van Geel. Er is een locatie in Larum, in de Burgstraat en 

één in De Billemontstraat. De coördinatie ervan is in handen van Christine Heylen. 

Je kan haar telefonisch bereiken op het nummer 014/56 02 66 of via het e-mailadres 

christine.heylen@ocmwgeel.be. Op vraag kan je ook een foldertje met de 

gegevens bekomen op het secretariaat van onze school. 

  
Extra-murosactiviteiten 

Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten van één of méér schooldagen, 

georganiseerd voor een groep leerlingen, die plaatsvinden buiten de schoolmuren 

en waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen. De extra-

murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen. Deze 

activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.  
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Indien uw kind aan een bepaalde extra-murosactiviteit niet mag deelnemen, dient u 
dit vooraf schriftelijk te melden aan de school.  
Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan deze activiteiten, moeten wel op 
de school aanwezig zijn en krijgen een andere opdracht. 

 

Kamp  
Om de twee jaar is er een klaskamp. De kampen worden voor de onderstaande 
groepen georganiseerd. De prijs hiervan zal maximum € 30,00 per kind per dag 
bedragen. 
 
Tweede 
kleutergroep 2 dagen, 1 nacht 
Eerste graad Maximum 3dagen, 2 nachten 
Tweede graad Maximum 4 dagen, 3 nachten 
Derde graad Maximum 5 dagen, 4 nachten 

  
Bijdrage voor schoolkosten 

In principe garanderen wij een kosteloos basisonderwijs. Basisonderwijs moet voor 

iedereen toegankelijk zijn. Activiteiten die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de 

eindtermen of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen moeten gratis zijn voor alle 

leerlingen. Daarnaast wordt door de school een veelheid van initiatieven 

aangeboden die wel verrijkend zijn voor het individuele kind, maar niet gratis. We 

streven hierbij als schoolteam naar een goed uitgebalanceerd programma waarin 

cultuur, natuur en sport elkaar afwisselen. Bij de keuze laten we ons ondermeer 

leiden door wat niet zo gemakkelijk in gezinsverband ondernomen wordt. Daarbij 

houden we zeker ook telkens de kostprijs in de gaten. Tot slot worden in bepaalde 

klassen ook meerdaagse uitstappen gepland.  
Een deel van de kosten (onder andere kosten voor bepaalde projectuitstappen, 

specifieke aankoop van projectmateriaal, …) worden vergoed door het geld dat 

bijeenverdiend werd via activiteiten georganiseerd door het feestcomité. Deze 

bijdrage wordt dan ook verder omschreven als het ‘klasbudget’. 

We zetten alles nog even op een rijtje: 

 

Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het 
nastreven van de ontwikkelingsdoelen.  
Kosten verbonden aan of materialen noodzakelijk voor het behalen van de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen worden door de school gedragen.  
Volgende materialen worden kosteloos ter beschikking gesteld van de 
leerlingen:  
· Schrijfgerief;   
· Tekengerief, knutselmateriaal;   
· Constructiemateriaal;   
· Leer-, ontwikkelings- en planningsmaterialen;   
· Handboeken, schriften, werkboeken- en blaadjes, fotokopieën, software, …;   
· Informatie- en communicatietechnologisch materiaal, multimediaal 

materiaal;  
· Boeken, kinderliteratuur, kinderromans;   
· Spel- en bewegingsmateriaal, (klim)toestellen, rollend en/of glijdend 

materiaal;   
· Zakrekenmachine, passer, meetmateriaal;   
· Atlas, globe, kompas, kaarten;   
· Informatiebronnen, woordenboeken.  
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Kosten voor extra activiteiten/materialen die gepaard gaan met het boeiender, 
aangenamer en levendiger maken van het leren.  
Toneelbezoek, zwemlessen, sportactiviteiten, daguitstappen, … zijn activiteiten 

die het leren boeiender, aangenamer en levendiger maken voor de kinderen. 

Deze activiteiten zijn niet gratis. De stad Geel voorziet wel een tegemoetkoming 

voor 2 toneelbezoeken per klas per jaar.  
Het zwemonderricht gebeurd in het zwembad van Geel. De leerlingen worden 

met de autobus naar het Stedelijk Zwembad vervoerd. Voor het vervoer en het 

gebruik van het zwembad wordt een vergoeding van € 31,50 per kind gevraagd. 

Deze kosten worden verrekend via de schoolrekening. Voor de leerlingen van het 

6de leerjaar worden deze kosten betaald door stad Geel. 

Voor het atelierwerk wordt er ieder trimester vijf euro aangerekend voor de 

onkosten van extra specifieke materialen die deze activiteiten vragen. 
 

Kosten voor meerdaagse uitstappen  
In de school worden meerdaagse uitstappen gepland. Voor de leerlingen is het 
een hele belevenis om samen met klasgenootjes op stap te gaan, er kunnen ook 
heel wat sociale vaardigheden geoefend worden. 

 

Raming onderwijsgebonden schoolkosten voor een schooljaar  
Hieronder vindt u een tabel met een raming van de bijdrage voor de leerlingen 

voor het huidige schooljaar. De geraamde kosten kunnen nog verminderd 

worden door de tussenkomst van ons feestcomité. Dat wordt dan per uitstap of 

activiteit afzonderlijk meegedeeld. Ook het stadsbestuur stelt per kind een 

bedrag ter beschikking voor mogelijke activiteiten en uitstappen 
 
 

 zwemlessen Turn- Toneel Atelier Ped.- did. Extra-muros Andere 

  kledij   uitstappen  school- 

       reizen 

        

Zomer        

klasje - - Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget  klasbudget 

        

KO1 - - Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget  klasbudget 

        

KO2 - - Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget 

 

klasbudget 

        

KO3 € 23,40 - Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget Max € 60 klasbudget 

        

LO1 € 31,50 gratis Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget 

 

klasbudget 

      

Max € 90 

 

LO2 € 31,50  Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget klasbudget 

        

LO3 € 31,50 € 5,00 Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget 

 

klasbudget 

      

Max € 120 

 

LO4 € 31,50  Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget klasbudget 

        

LO5 € 31,50 € 5,00 Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget 

 

klasbudget 

      

Max € 150 

 

LO6 stad  Stad:2 x € 5,00 X 3 klasbudget klasbudget 
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!!!Voor mensen in een moeilijke situatie (beperkt inkomen, werkloos, 

gezondheidsproblemen, schuldenlast) wordt in samenspraak met de directeur 

naar oplossingen gezocht. Voor deze mensen is er ook de Geelse Vrijetijdspas 

waarmee grote reductie kan bekomen worden voor activiteiten van 

Jeugddienst De Bogaard, het cultureel centrum De Werft, het zwembad, de 

sportdienst en de muziekacademie. Informatie hierover kunt u krijgen op het 

schoolsecretariaat of op het nummer 014/56 61 46 van de sociale dienst van de 

stad Geel. 

 

Inzameling van gelden  
De bijdragen voor drank, remgeld (middagtoezicht), abonnementen, voor- en 

naschoolse opvang… worden via een tweemaandelijkse rekening aangerekend. 

Alle deelnamekosten voor zwemmen en speciale activiteiten zoals toneel, schoolreis, 

leeruitstappen worden hier eveneens op vermeld.  
De eerste rekening wordt opgemaakt in september en wordt begin oktober digitaal 
doorgestuurd. Wie ene pappieren versie wil, moet dit schriftelijk melden op het 
secretariaat van de school. In juni krijgt u een eindafrekening. De rekeningen dienen 
binnen de 10 dagen na ontvangst voldaan te worden. Dit kan manueel gebeuren of 
via domiciliëring.  
Bij niet-betaling wordt de rekening overgedragen aan de stadsontvanger van de 

stad Geel die de nodige stappen zal ondernemen tot inning. 
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9. Algemene bepalingen  
 

Godsdienstkeuze - zedenleer – vrijstelling 

In de kleuterschool wordt geen keuze godsdienst/zedenleer gemaakt. 

 

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij 

ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten 

of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Bij het begin van elk nieuw 

schooljaar of bij schoolverandering kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze 

keuze willen wijzigen, vragen ze een formulier bij de coördinator en bezorgen haar 

dit terug uiterlijk binnen de acht kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september of 

vanaf de dag van inschrijving in de school. Ouders die op basis van hun religieuze of 

morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de 

aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op 

aanvraag bij de coördinator een vrijstelling bekomen. De regering legt het model 

van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de 

vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de 

vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of 

moraal. 

  
Leerplicht en toelatingsvoorwaarden 

 
KLEUTERONDERWIJS 
Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de 
leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken.  
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school 
komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, namelijk:  
 de eerste schooldag na de zomervakantie;   
 de eerste schooldag na de herfstvakantie;   
 de eerste schooldag na de kerstvakantie;   
 de eerste schooldag van februari;   
 de eerste schooldag na de krokusvakantie;   
 de eerste schooldag na de paasvakantie;   
 de eerste schooldag na het Hemelvaartweekend.   
Kleuters jonger dan 2,5 jaar zijn wel welkom op één van de meedoedagen die 
telkens op de donderdagvoormiddag vóór een schoolvakantie plaatsvinden. 
Exacte data kan u ook steeds op onze website vinden. 
 
LAGERE SCHOOL 

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op de eerste 
werkdag van september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar 
bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk 
onderwijs volgt.  
Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar. 
 

Afwijkingen 

 Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of 

één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen 

de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het 

CLB-centrum hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. 

Dit zijn leerplichtige kinderen. De ouders dienen ook alle wettelijke 

verplichtingen daar omtrent te volgen. 
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 Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs 

laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar in het lager onderwijs is 

een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB-centrum 

noodzakelijk. 
 

 Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor 

zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na 

inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. 
 

 

Gewettigde afwezigheden 
Er is een strikte regelgeving omtrent de afwezigheid van leerplichtige 
kinderen. Er is enkel sprake van gewettigde afwezigheid in de volgende 
gevallen:  
Ziekte van het kind.  
Van rechtswege gewettigde afwezigheid:  
 Begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van een bloed- of 

aanverwant;   
 Oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;   
 Bijwonen van een familieraad;   
 Maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming;   
 Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;   
 Feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwing.  
  
Afwezigheid mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur:  
 Overlijden van iemand onder hetzelfde dak of bloed- of aanverwant tot en 

met de 2de graad;   
 Actieve deelname bij de selectie voor culturele/sportieve manifestaties (max. 

10 halve schooldagen);   
 Uitzonderlijk: persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen).  

 

ELKE AFWEZIGHEID dient dus gerechtvaardigd te worden met een schriftelijke 

verklaring. In geval van ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen kunnen 

de ouders die vier maal zelf schrijven. Hiertoe krijgen de kinderen bij aanvang van 

het schooljaar voorgedrukte formulieren mee. Duurt de ziekte langer dan drie 

opeenvolgende schooldagen, dan is steeds een medisch attest vereist. De school 

heeft meldingsplicht vanaf het moment dat het kind 10 halve schooldagen 

problematisch afwezig is geweest. Samen met het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB) kan dan worden besloten om kind en ouders te 

begeleiden. 

 

Schoolveranderen 

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar. Elke schoolverandering 

tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet 

schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de 

directie van de oorspronkelijke school.  

De mededeling gebeurt: 

 ofwel bij aangetekend schrijven 

 ofwel overhandigd aan de directeur.  

In dit geval geeft hij de ouders een gedateerd ontvangstbewijs. 
 

De schoolverandering is rechtsgeldig de eerste schooldag na datum van 

poststempel of ontvangstbewijs. 
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Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan 

onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. De nieuwe 

school volgt dezelfde procedure als hierboven. 
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10. Het centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)  
 

Wat is het CLB? 
Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst die aan leerlingen, 
ouders, leerkrachten en schooldirecties informatie, hulp en begeleiding aanbiedt.  
In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, 
psychologische assistenten, verpleegkundigen en administratieve medewerkers.  
Vanuit hun eigen deskundigheid werken ze in een (multidisciplinair) team samen om 
bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. 

  
Op welke domeinen is het CLB actief? 

Het CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:  
· het leren en studeren;   
· de schoolloopbaan;   
· de preventieve gezondheidszorg;   
· het psychisch en sociaal functioneren 

  
Wat is eigen aan de CLB-begeleiding? 
Ook ouders en leden van het schoolteam zijn welkom met hun vragen. Ze 
zijn immers de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming 
van het kind. 
 

Preventieve begeleiding  
Het CLB pakt niet alleen problemen aan op vraag van, ze probeert ze ook te 
voorkomen. Problemen als pesten op school, ongewenste zwangerschap, 
druggebruik kan men verminderen of voorkomen met gerichte acties op school. 
Op vraag van de school ondersteunt het CLB die acties. 

 

Verplichte begeleiding  
Voor een CLB-tussenkomst is een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders 

als de leerling jonger is dan 12 of van de leerling zelf als hij ouder is dan 12 jaar. Er 

zijn wel drie uitzonderingen, waarin de begeleiding door een CLB verplicht is. Het 

gaat om de medische onderzoeken (1ste en 2de kleuterklas, 1ste, 3de en 5de 

leerjaar basisonderwijs en 1ste en 3de klas secundair onderwijs), maatregelen bij 

besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelgedrag of andere problemen bij 

het voldoen aan de leerplicht. In die gevallen kunnen ouders of leerlingen de 

begeleiding niet weigeren. 
 
Er is wel verzet mogelijk tegen het onderzoek door een bepaalde arts of door het 

centrum waarmee de school een overeenkomst heeft afgesloten. Het onderzoek 

zelf moet echter wel gebeuren. In geval van verzet tegen de CLB-arts of het CLB 

waarmee de school samenwerkt, moeten ouders of leerlingen (op eigen kosten) 

het onderzoek laten uitvoeren door een andere daartoe erkende arts of een 

ander CLB naar keuze. Voor meer informatie over die procedure neemt men 

contact op met de directeur van een CLB. 
 
Het CLB werkt discreet en in een sfeer van vertrouwen ten dienste van leerlingen 
en ouders. De medewerkers hanteren het beroepsgeheim. De dienstverlening is 
gratis. 

 

Het multidisciplinair dossier van uw kind  
Het CLB houdt alle gegevens die over uw kind aanwezig zijn bij in een dossier. U 

mag inzage vragen van dat dossier. Daarvoor maakt u een afspraak met de 
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verantwoordelijke van het CLB, die samen met u overloopt welke stappen zijn 

gezet in het dossier en hoe die informatie is genoteerd. Als uw kind twaalf jaar 

wordt krijgt het zelf het recht om het dossier in te kijken of om begeleiding te 

vragen. 
 
Als uw kind van school verandert, zorgt het CLB ervoor dat het dossier de leerling 

volgt, zodat er geen kostbare gegevens verloren gaan. De gegevens over 

vaccinaties, medische onderzoeken en begeleiding in verband met 

afwezigheden bezorgt het CLB altijd en automatisch aan het volgende CLB. 
 
Als u liever heeft dat het dossier bij het vorige CLB blijft, krijgt u 10 dagen de tijd 

om verzet aan te tekenen tegen verzending van het begeleidingsdossier. Dit moet 

schriftelijk gebeuren naar de algemene directie van 

VCLB-Kempen, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout. Als u verzet aantekent dan 
gaan alleen de stukken die met de verplichte begeleiding te maken hebben naar 
het volgende CLB, de andere stukken niet. Ook hier geldt dat kinderen vanaf 12 
jaar daar zelf de toelating voor geven. 

  
Meldingsplicht 

De ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur én het CLB te verwittigen 

bij de volgende ziekten:  
· Kroep (difterie);   
· Geelzucht (Hepatitis A), Hepatitis B;   
· Buiktyfus, bacillaire, dysenterie;   
· Hersenvliesontsteking;   
· Kinderverlamming;   
· Roodvonk;   
· Longtuberculose;   
· Kinkhoest;   
· Schurft;   
· Bof (dikoor);   
· Mazelen;   
· Rubella;   
· Huidinfectie (impetigo);   
· Schimmels van de hoofdhuid;   
· Herpes circinata, St.-Katarinawiel, kérion van Celsus;   
· Pediculosis;   
· Varicella;   
· Luizen;   
· Windpokken;   
· Parelwratten;   
· HIV-infectie.  

 

Het CLB treft dan de nodige maatregelen. Deze zijn bindend voor leerlingen, 

ouders en personeel. Wens je informatie, advies of raad, aarzel dan niet en 

neem contact op met het CLB. 

  
Wanneer kunt u het CLB bereiken? 
Onze school werkt samen met de vestiging Geel van 

VCLB-Kempen: Stationsstraat 160 te Geel  
Tel.: 014/58 85 34,  
e-mail: geel@clb-kempen.be.  

Het centrum is elke werkdag open van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30. 
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Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het centrum tot 18u30 
geopend.  
U kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere 

gespreksuren. 
 

Het CLB-team voor onze school bestaat uit:  
· Marleen Van Tongerloo   
· Isa Mast  
· Danny Van Baelen   
· Inge Duffeler  

 
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie 
(met uitzondering van telkens twee dagen tijdens de kerstvakantie).  
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. U belt best voor een 
afspraak, zodat de medewerkers u vlot kunnen verder helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ik vind de Steltloper leuk omdat je hier projecten mag doen. Je mag zelf met de 

klas kiezen, wat voor project je doet. 
 
En hier is vrije werktijd: je kan uit allemaal hoeken kiezen zoals kookhoek, 

constructiehoek, dramahoek, schrijfhoek, computerhoek. 

 

 

 

  



35 
 

Freinetschool De Steltloper Informatiebrochure Schooljaar 2016-2017 

11. Een Freinetschool, wat is dat?  
 

De scholen moeten zich aan het leerplan houden, ook een freinetschool. Maar de 

manier waarop dat gebeurt, verschilt  van de ene freinetschool van andere scholen, 

omdat ze volgens een eigen pedagogische methode te werk gaan. Al werkend en 

reizend kwam Freinet tot een aantal uitgangspunten en technieken die dan het 

vertrekpunt voor het freinetonderwijs vormen. Uiteraard worden de technieken door 

elke freinetleerkracht voortdurend aangepast aan de veranderende maatschappij 

en aan de situatie waarin men zich bevindt.   

 

Wie is Freinet en waarvoor staat hij? 

Op 15 oktober 1896 wordt Célestin Freinet geboren in het Franse Gars uit een kleine 

landbouwersfamilie. Hij studeert voor onderwijzer in Nice. In 1919 wordt hij benoemd 

als onderwijzer te Bar-sur-Loup, een klein dorpje in zijn geboortestreek. Daar komt hij 

terecht in een overvolle klas. Zijn leerlingen zijn niet gemotiveerd en onverschillig. In 

zijn klas vindt Freinet ook erg weinig leermateriaal. Hij komt tot de ontdekking dat 

veel van wat hij tijdens zijn opleiding heeft geleerd niet blijkt te werken nu hij effectief 

voor de klas staat. De kinderen zijn vooral geboeid door dingen die buiten de klas 

gebeuren, naar school gaan vinden zij maar vervelend.  
Célestin Freinet legt dan aan zijn klasgroep het volgende revolutionaire voorstel 

voor: “Als we de klasdeur eens achter ons dichtdoen en de wereld in trekken, te 

beginnen hier in de buurt?” Daar waren zijn leerlingen direct voor te vinden! Sinds 

die dag trekken Célestin Freinet en zijn leerlingen geregeld samen de natuur in en 

bezoeken zij bedrijfjes in het dorp. Daarnaast laat hij de kinderen in de klas aan de 

slag gaan met de ervaringen die zij tijdens die momenten hebben opgedaan. Door 

er onderling over te praten, wordt iedere gebeurtenis voor de leerlingen echte, 

doorleefde kennis. Met die kennis schrijven de leerlingen dan teksten en voeren zij 

onderzoeken en enquêtes uit. Dit heeft tot gevolg dat de kennis en de 

vaardigheden weer verder groeien op andere terreinen. Het wordt al snel duidelijk 

dat de motivatie en de resultaten van de leerlingen in de klas van Freinet pijlsnel de 

hoogte in schieten.  
Freinet stelt op die manier vast dat het gewone klassikale onderwijs erg ver afstaat 

van wat de kinderen echt bezig houdt en hij is er 

van overtuigd dat veel tijd verloren gaat in de 

schoolbanken. Als je de individuele ontwikkeling en 

de leefwereld van ieder kind centraal stelt, dan 

moet het onderwijs drastisch omgevormd worden, 

zo meent hij. Hiertoe ontwikkelt Freinet een aantal 

technieken. Daarover leest u verder meer. 

 

Het loopt echter niet allemaal van een leien dakje voor Célestin Freinet. Zijn ideeën 

worden niet zomaar klakkeloos aanvaard. Hij krijgt een flinke portie tegenwind te 

verwerken. Maar na de oorlog in 1945, keert het tij. De overheid erkent dat 

freinetscholen betere resultaten boeken en dat de kinderen duidelijk zelfstandiger en 

mondiger worden. In 1948 wordt L’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne (I.C.E.M.) 

opgericht. 
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In 1966 sterft Freinet. Zijn vertrouwen in kinderen en 

zijn geloof in een leefbare wereld hebben veel 

onderwijsmensen in sterke mate geïnspireerd. 

Momenteel wordt het freinetonderwijs in bijna alle 

landen officieel erkend en gesubsidieerd. Ook in 

België. Bovendien is er wereldwijd een 

Freinetbeweging actief waarbij alle freinetscholen 

zich kunnen aansluiten. Ouders en leerkrachten 

vinden er de nodige ondersteuning en ideeën om 

de eigen school verder uit te bouwen. 
 

 

Invarianten 

De freinetschool baseert haar eigen werking op de uitgangspunten van de 

pedagogiek van Célestin Freinet. Deze uitgangspunten werden door C. Freinet in 

de vorm van “invarianten” beschreven. Hij noemde dergelijke uitspraken 

invarianten omdat ze stabiel zijn: ze veranderen niet van de ene op de andere 

dag. C. Freinet heeft deze invarianten na jarenlange praktijkervaring 

opgeschreven als een soort pedagogisch testament. 

 

De aard van het kind  
· Kind en volwassene zijn gelijk van aard.   
· Groter zijn betekent niet noodzakelijk superieur zijn.   
· Het gedrag van het kind op school toont de functie van zijn gestel, 

van zijn fysiologische en organische toestand.  

 

De reactie van het kind  
· Autoritaire bevelen wekken weerstand op. Niemand werkt graag op bevel.   
· Niemand staat graag in het gelid.   
· Niemand houdt ervan gedwongen te worden. Niet het werk, maar het bevel 

wekt weerstand op.   
· Zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening (zelfs al zijn die taken 

soms moeilijker dan de opgelegde).   
· Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanning dient, 

zonder over het te bereiken doel mee te kunnen beslissen.   
· We moeten het werk motiveren.   
· Geen schools gedreun meer.   
· Ieder mens wil slagen. Mislukking remt en breekt het enthousiasme.   
· Het werk, niet het spel, is de natuurlijke bezigheid van het kind.  

 

Opvoedende technieken  
· Het experimenteel zoeken is de normale, natuurlijke en universele weg tot 

verwerving.   
· Het geheugen heeft slechts waarde wanneer dit het experimenteel 

zoeken dient en zo werkelijk in dienst staat van het leven.   
· Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, waarneming en 

onderzoek. Zoniet zijn het waardeloze formules.   
· Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert, 

onafhankelijk van de andere vitale elementen in het individu.   
· De school cultiveert een abstracte vorm van intelligentie die zich - ver van 

de levende werkelijkheid - voedt met woorden en ideeën, vastgelegd door 
het geheugen.   
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· Een kind luistert niet graag naar ex-cathedralessen.   
· Van levend, functioneel werk wordt een kind niet moe.   
· Niemand - kind noch volwassene - houdt van controle en sancties, die 

steeds kwetsen, vooral wanneer ze publiekelijk gebeuren.   
· Cijfers en klasseringen zijn fout.   
· Praat zo weinig mogelijk.   
· Kinderen houden niet van kuddewerk. Ze verkiezen individueel werk of 

groepswerk binnen een eigen werkgemeenschap.   
· Orde en discipline zijn noodzakelijk in de klas.   
· Straffen zijn altijd fout. Zij zijn vernederend voor iedereen en bereiken nooit 

het beoogde doel. Ze zijn hoogstens een noodoplossing.   
· Het nieuwe schoolleven veronderstelt een schoolcoöperatie, d.w.z. het 

beheer van het leven en het werk in de klas door de gebruikers, de 
leerkrachten inbegrepen.   

· Overbevolkte klassen zijn pedagogisch altijd fout.   
· Grote schoolcomplexen leiden tot het anoniem naast elkaar leven van 

leerkrachten en leerlingen. Ze belemmeren de opvoeding en zijn dus fout.   
· De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie 

op school. Een autoritair schoolregime kan geen democratische 
burgers vormen.   

· Men kan slechts opvoeden in waardigheid. Dat de leerkrachten de 
leerlingen respecteren en de leerlingen eerbied hebben voor hun 
leerkracht is één van de eerste voorwaarden tot onderwijsvernieuwing.   

· De pedagogische vernieuwing is een element van de 
maatschappijvernieuwing; de reactie ertegen is evenzeer een element van 
sociale en politieke reactie en is niet te vermijden.   

· Om vooruit te komen, moet men geloven in het leven, in een toekomst voor 

iedereen.  

  
Op zijn tijd ver vooruit… 

Wanneer wij de ruime hervormingen op onderwijsgebied in acht nemen, kunnen wij 

alleen maar vaststellen dat de ideeën en waarden waar Freinet voor staat steeds 

meer en steeds verder doordringen in het onderwijs van vandaag. Een heel 

belangrijk punt wat ons daartoe doet besluiten is de invoering van eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen. Scholen hebben een zekere zelfstandigheid verkregen in hun 

werking en iedere school moet de ontwikkelingsdoelen nastreven en de eindtermen 

bereiken. In deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen, die opgelegd zijn vanuit het 

ministerie, vinden wij een duidelijke vertaling van het gedachtegoed van Freinet. Dit 

kunnen wij aantonen door het belang dat in deze doelen wordt gehecht aan het 

aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen, het inbedden van leerstof in 

realistische contexten, de nadruk die gelegd wordt op sociale en emotionele 

ontwikkeling, de aandacht die uitgaat naar het leren leren, het leren zoeken, vinden 

en gebruiken van informatie, …  
Termen die in het onderwijs van vandaag ook een duidelijke plaats krijgen, zijn 

welbevinden en betrokkenheid. Volgens deskundigen kunnen kinderen maar iets 

leren op het ogenblik dat ze zich goed voelen in de klas en dat ze betrokken zijn op 

de aangeboden leerstof. Waar kan een kind zich beter voelen dan in een klas waar 

hij of zij centraal staat, waar hij of zij telt? Op welke leerstof zal een kind meer 

betrokken zijn dan op de leerstof die hij of zij zelf aan bod brengt?  
Met het voorgaande in het achterhoofd durven wij stellen dat deze nieuwe 
tendensen meer dan voldoende gerealiseerd worden binnen het freinetonderwijs.
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12. Wat vinden wij in de Steltloper belangrijk?  
 

Gelijkwaardigheid 
In De Steltloper zijn kinderen, ouders en leerkrachten gelijkwaardig. De leerkrachten 
worden niet met ‘juf’ of ‘meester’ aangesproken, maar net als de kinderen bij de 
voornaam genoemd.  
Deze gedachtegang wordt verder doorgetrokken naar het zelf sturen van het eigen 

leerproces, het samen opstellen van de regels en afspraken die gelden in de klas, op 

de school,… De leerkracht fungeert daarbij niet meer als de ‘leider’, maar heeft een 

begeleidende rol. In De Steltloper gaan we er trouwens van uit dat we als 

volwassenen ook heel veel van kinderen kunnen leren.  
Met gelijkwaardigheid bedoelen we ook dat we een positief pluralistische school zijn. 
We maken geen onderscheid tussen ras, geslacht, godsdienst, huidskleur,… Meer nog, 
wij stellen ons open om de verschillen tussen mensen te willen leren kennen en 
waarderen. 

  
Zelfstandigheid 

Zelfstandigheid en zelfstandig leren werken zijn processen van lange adem. In de 

Steltloper worden kinderen vroeg gestimuleerd om aan hun zelfstandigheid te werken. 

We streven er naar om samen met de kinderen te werken vanuit een houding van 

samen zoeken, ondersteunen, kansen geven en daarvoor hulpmiddelen en een 

organisatie aan te bieden. Op deze manier krijgen kinderen langzaamaan overzicht 

over de tijd, leren keuzes maken en zich verantwoordelijk voelen voor het uitvoeren 

van het geplande werk. Ze ervaren het positieve gevoel van afgerond werk waar ze 

zelf voor gekozen hebben. Ze krijgen een beter zicht op hun eigen mogelijkheden. 

Kiezen zet aan tot verantwoordelijk voelen voor je eigen daden.  
Want hoe klein ook, een kind heeft zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de 

situatie waarin het verkeert. Er is vrijheid, maar binnen grenzen. Ook voor een ‘neen’ 

moeten ze verantwoording afleggen. Kan je bijvoorbeeld tijdens een spel plots niet 

meer mee willen doen en daardoor alles lam leggen? Samen antwoorden zoeken 

met alle betrokkenen op zulke fundamentele vragen vergroot de zelfkennis, het 

inlevingsvermogen en het verantwoordelijkheidsgevoel. 

  
Ervaringsgericht 

De ervaringen en de belevingen van de kinderen vormen een vertrekpunt van het 

onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt 

wordt. Kinderen zien dingen om zich heen, imiteren hun omgeving en raken 

nieuwsgierig. Leerkrachten moedigen dit aan en helpen erbij. Ze luisteren naar hun 

kinderen, geven ieder de nodige aandacht en zoeken geschikte vertrekpunten. 

Samen met de groep brengen ze een duidelijke structuur aan in de ervaringen en in 

het werk van de kinderen. Dat zorgt voor diepgang, variatie en vergroot de kans dat 

de leerlingen zich echt iets eigen maken. We gaan er immers vanuit dat datgene wat 

aansluit bij de interesse van de kinderen en wat te maken heeft met de beleving van 

alledag, het meest motiveert. Geleerde vaardigheden zijn dan direct inpasbaar, 

hebben directe betekenis voor de groep. 

  
Levend en functioneel leren 

Het begrip ‘leren’ kan op vele manieren ingevuld worden.  
Bijna alle volwassenen leerden via een volgend onderwijssysteem. De leerkracht 

zette de lijnen uit, de kinderen moesten volgen. De leerkracht was de spilfiguur om 

wie alles draaide. Leerboeken werden erbij gehaald om dit leerproces te 
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begeleiden. Een goede leerkracht kauwde voor, een flinke leerling slikte gewillig. 

Dat de teksten en opdrachten dikwijls veraf stonden van de leefwereld en interesses 

van de kinderen, was daarbij geen punt. Veel energie ging uit van de leerkracht. De 

les werd tot in de puntjes voorbereid en gebracht in goede, door de leerkracht 

overdachte didactische stappen. De geestdrift van de leerkracht hield de kinderen 

wakker en er ging veel aandacht naar het houden van orde en tucht.  
In De Steltloper opteren we voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat is ‘levend’ leren. 

Leren is voor ons een actief en ervaringsgericht proces. De ervaringen en belevingen 

van de kinderen zijn hét uitgangspunt. Leren in een Freinetschool is dus niet een 

louter opnemen van wat door anderen bedacht is geworden. Het is veel meer een 

‘op zoek gaan’ vanuit concrete problemen of aandachtspunten. Het is een zoeken 

naar échte antwoorden op échte vragen. Dat die antwoorden niet steeds binnen de 

school te vinden zijn, is wel duidelijk. Daarom gaan we ook regelmatig op uitstap. Zo 

komen de kinderen veelvuldig in contact met de ‘grote’ wereld. Samen op 

ontdekking.  
Naast het resultaat van zo’n zoektocht, hechten we veel belang aan de wijze waarop 

dat resultaat werd bereikt. De leerkracht is dan ook de aandachtige observator en 

stimulator van kinderen. Het op een bewust niveau brengen van sterke kanten en 

zwakke plekken helpt kinderen telkens weer vooruit. We leren dus niet zo maar wat. Er 

wordt overwegend geleerd ‘in functie van’. Bijvoorbeeld: er is een leeruitstap 

gepland, maar daarvoor is het nodig om een interview op te stellen en zich allerlei 

begrippen eigen te maken om dat ook nog zinvol te doen. Of er moet een brief 

geschreven worden, een e-mail verzonden, een telefoontje gedaan,… 

 

  
Democratisch en coöperatief 

Kinderen zijn geen eilanden. Ze leren via anderen, vooral via andere kinderen. 

Daarom scheppen we veelvuldig kansen tot samenwerking en gesprek. We 

moedigen de kinderen aan om meningen uit te wisselen, elkaar te bevragen, samen 

iets op te zetten. Het valt daarbij op hoe ondersteunend kinderen voor mekaar 

kunnen zijn.  
In de Steltloper werken we in graadklasen. Dit houdt in dat 2 “leerjaren” samen 

zitten. Het werken met groepen van verschillende leeftijden is dan ook een bewuste 

keuze. De jongsten leren hulp vragen en accepteren, de oudsten leren helpen, leren 

verwoorden. Bij het doorschuiven van de klassen komen de kinderen ook telkens 

weer in een andere rol te zitten. Het ene jaar zijn zij bij de jongsten, het volgende jaar 

bij de oudsten.  
In de klas- en schoolraad krijgen de kinderen een stem die ernstig wordt genomen. 

Kinderen bepalen mee hoe het samenleven op de school het best verloopt. Zij doen 

voorstellen en werken ideeën uit. Zij komen tot regels en afspraken die telkens weer 

worden bijgestuurd indien nodig. Zo groeit een democratisch besef en het gevoel 

dat mensen samen iets kunnen bereiken en iets betekenen voor mekaar. Bovendien 

moeten ze voortdurend de afweging maken tussen de persoonlijke noden en de 

behoeften van de grote groep. Wij geloven dat deze ervaringen zullen bijblijven en 

de kinderen sterkt om ook buiten de school verdraagzaam, maar weerbaar en 

kritisch in de wereld te staan. 

 

Ons opvoedingsproject kan niet echt aanslaan als ouders deze lijn niet doortrekken in 

hun eigen leven. Het stopt niet na de klasdag. Niets zo nefast voor een kind als een 

dubbelzinnige houding. Het kind heeft houvast nodig, én waarden. In de mate dat 

we op eenzelfde lijn zitten, betekent dit winst voor het kind. Als ouder kiezen voor De 
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Steltloper houdt dan ook consequenties in. Het is van groot belang dat ouders weten 

wat er op de school gebeurt en waarom die dingen zo lopen. Elke ouder engageert 

zich daarom in de mate die men zelf bepaalt. De school biedt hiertoe veel ruimte. Er 

zijn bestuurlijke taken, allerhande werkgroepen en individuele engagementen. Als 

minimum wordt gesteld: aanwezig zijn op de klasvergaderingen, omdat daar de 

concrete werking van de klas en school steeds wordt toegelicht, bevraagd en daar 

suggesties worden aangereikt. 

En de leerkrachten? Zij dragen samen met de coördinator de eindverantwoordelijkheid 

voor het pedagogisch-didactische luik. Zij sturen hun handelen steeds bij vanuit de 

ervaringen en navorming. Maar al te graag toetsen zij hun inzichten en vernieuwde 

aanpak. De kinderen, maar ook de ouders zijn daarvoor hét klankbord bij uitstek, zodat 

echt wel samen school wordt gemaakt. 

 

  
Iedere Steltloper loopt zoals hij ‘gestelt’ is 

Omdat we kleinschalig werken, creëren we de mogelijkheid voor een onderwijs op 

maat van het kind. Het kind bepaalt waar het mee bezig wil zijn, alleen of samen met 

anderen. De eigen interesse is de motor van het leren. Een kind wordt uitgedaagd om 

die motor aan te zwengelen en zijn horizon te verruimen. Dat kan op eigen tempo in 

een niet-competitieve sfeer. De leerkracht treedt hier op als begeleider van dat 

leerproces. Hij is de aandachtige observator en plaatst voortdurend de ervaringen 

van de kinderen in een ruimer kader, waardoor ze dieper doordringen. Hij daagt de 

kinderen veelvuldig uit om zich te uiten door te vertellen, te schrijven, te tekenen, te 

schilderen, te knutselen, …  
Een rapport is bij ons dan ook eerder een uitvoerige schets van hoe het kind tijdens de 

voorbije periode heeft gefunctioneerd en geeft aan welke werkpunten er eventueel 

nog liggen. Goed om weten is dat de door de overheid opgelegde 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen ook voor ons bindend zijn. Dit leidt ertoe dat elk 

kind op het einde van de rit klaar is om goed gewapend de overstap naar het 

secundair onderwijs te maken. 

  
Groen en gezond 

De Steltloper is een groene school. Ze is gelegen in een ruime en groene omgeving. 

Elke dag opnieuw kunnen de kinderen hiervan genieten. In hun voortdurende contact 

met de natuur tonen ze respect: voor de planten op het speelterrein, voor het tuintje 

dat ze zelf hebben aangelegd. Wat het recycleren van het onvermijdelijke afval 

betreft, willen we de kinderen positief stimuleren.  
Om de afvalberg te verkleinen en omdat we denken dat het ook echt wel gezonder is, 

brengen de kinderen geen snoep mee en drinken we uit herbruikbare flesjes of een zelf 

meegebrachte drinkbeker. Op school eten de kinderen trouwens elke dag een koek 

(van school) en een stuk fruit (van thuis). Dat wordt al snel een gezellige, maar vooral 

gezonde gewoonte! Zo brengen we ook allen een brooddoos mee en, als je geen 

drank van school neemt, drankjes in herbruikbare drinkbekers. In de brooddoos nemen 

we geen snoep, chocolade, e.d. mee, maar wel gezonde dingen zoals olijven, kaas, 

yoghurt,… 

  
Bewegen 

Gezond is zeker ook dat we veelvuldig bewegen en sporten op de school. De grote 

speelruimte nodigt daar onvermijdelijk toe uit. Naast de lessen “lichamelijke 

opvoeding” op school en de extra sportdagen op verplaatsing, krijgen de leerlingen 

vanaf de derde kleuterklas, zwemonderricht in het zwembad van Geel. Deze lessen 
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worden begeleid door de Geelse Sportdienst. We leren hen zwemmen volgens de 

nieuwe zwemmethode. 

 

Maar ook na school zijn er nog mogelijkheden om aan sport te doen. Dit dankzij de 

organisatie “Stichting Vlaamse Schoolsport” (SVS). Via een omnisportaanbod wil SVS 

bewust ook andere dimensies uit de sport aan bod laten komen en ontwikkelen, zoals 

het gezondheidsaspect, de karaktervorming, de kans tot ontmoeting, ... Hiermee 

hoopt SVS tevens een brugfunctie te vervullen tussen de les lichamelijke opvoeding 

en de 'life-time'-sportbeoefening (in of buiten clubverband), nu en later. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: duathlon, een voetbaltornooi , een rollerhappening, initiatie 

hockey, gymnastiekland. 
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13. Welke Freinettechnieken zijn er?  
 

Praatronde 

In De Steltloper wordt veel besproken. De dag begint met de praatronde en eindigt 

met de afsluitkring. En tussendoor overleggen de kinderen nog veelvuldig bij de 

uitwerking van hun projecten. 

 

Tijdens de praatronde kunnen de kinderen vrijuit vertellen over hun ervaringen, 

meegebrachte spullen of iets wat hen bezig houdt. Heel vaak is dit gesprek een aanzet 

naar andere activiteiten, omdat de kinderen hun eigen en mekaars interesse hebben 

geprikkeld. Veel vragen en opmerkingen groeien zo door tot nader onderzoek of 

misschien zelfs tot een klasproject. Van de praatronde wordt er een ‘praatrondeboek’ 

bijgehouden, dat kan ingekeken worden buiten aan de klas.  
In de afsluitkring wordt teruggeblikt. Samen staan we stil bij hoe het de voorbije dag 

liep. Deze reflectie is een moment van verdieping, van het vastleggen van de 

beleving. Naast het bekijken van WAT we gedaan hebben, is het voor ons even 

belangrijk het kind te laten verwoorden HOE het erbij zit. Het is een duidelijk afronden 

van het werk en de klasdag, voor we naar huis gaan. Omdat deze groepsgesprekken 

zo veelvuldig worden gehouden, oefenen we al doende de elementaire 

gespreksvaardigheden: een gesprek leiden (eerder minimaal bij de kleuters, maar de 

regel bij de oudsten), het woord vragen, een luisterhouding ontwikkelen, de essentie 

samenvatten,… Regelmatig wordt expliciet stil gestaan bij HOE het gesprek verloopt. 

Pas zo kunnen kinderen hierin groeien. 

  
Klas- en schoolraad 

De klasraad is een bijzondere praatronde. Elke week is er in de lagere school, één 

klasraad. Dan worden regels en afspraken geformuleerd of problemen en pluimen 

geuit. Kinderen kunnen er voorstellen doen ter verbetering van de klasorganisatie of de 

sfeer in de groep. De taken worden verdeeld.  
Conflicten proberen we op te lossen via het vriendenbankje of rollenspel.  
Soms blijkt dat er thema’s worden aangebracht die interessant zijn voor de ganse 

school. Dat wordt dan in de klasraad voorbereid en als agendapunt op de schoolraad 

gebracht. Daar zitten kinderen van alle klassen bij elkaar, behalve die van de 

kleuterklassen. Dat gebeurt om de 14 dagen. Er wordt geluisterd naar de vragen en 

voorstellen en samen gezocht naar mogelijke oplossingen. Het samen-leven op de 

school wordt er in overleg geregeld. 

  
Correspondentie 
In de Freinetschool gaan we ervan uit dat alles wat kinderen schrijven, door anderen 
gelezen wordt. Dat kunnen klasgenoten zijn, maar ook kinderen uit andere klassen of 
ouders.  
Echt krachtig wordt het als allerlei materiaal wordt gedeeld met andere scholen. De 

freinetscholen vormen trouwens een hecht netwerk voor zulke zaken. Zo kunnen 

persoonlijke brieven, vrije teksten, tekeningen, klaskranten, maar ook projectverslagen 

worden uitgewisseld, bevraagd en vervolledigd. Kinderen en leerkrachten doen 

ideeën op over elkaars school- en leefwereld en dat voedt de praktijk. Deze werkwijze 

schept ook banden. Als het echt klikt, kan het zelfs resulteren in een bezoek aan de 

correspondentieklas of in het onthalen ervan.  
Het spreekt voor zich dat internet en e-mail als hedendaagse communicatiemiddelen 
hier niet meer weg te denken zijn. 

 

Corresponderen veronderstelt ‘schrijven’, maar anderzijds stimuleert het ook het lezen 
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en worden de kinderen uitgedaagd om alles extra mooi en duidelijk te verzorgen. 

Bovendien wordt de kinderen aangemoedigd over hun eigen situatie na te denken, 

een eigen mening te formuleren en om hun wereld te verruimen. De verbondenheid 

met anderen vergroot en wat ‘vreemd’ lijkt bij aanvang, krijgt respect en zelfs 

bewondering na toenadering. 

  
Projectwerk 
Als na een praatronde blijkt dat een thema, een vraag of een probleem de aandacht 
van alle kinderen opwekt, dan zijn we vertrokken voor een project. Door het 
beantwoorden van drie vragen, formuleren de kinderen hun eigen doelstellingen:  

WAT wil ik weten?  vb.: Hoeveel landen zijn er in de wereld?  

Wat willen we zien?  vb.: Een bezoek aan een elektriciteitscentrale.  
WAT wil ik doen?  vb.: Op een paard rijden.  

                                            Paarden knutselen. 

Natuurlijk moeten we ook nagaan wat we al kennen, want werken aan hetgeen we al 

kennen is een beetje doel- en zinloos. Het brengt ons geen stap verder in onze 

ontwikkeling. We moeten verder kunnen bouwen op het reeds gekende.  
De mate waarin we duidelijke antwoorden krijgen op de vragen, is bepalend voor het 

welslagen van het project. De betrokkenheid staat dan scherp en kinderen ‘willen’. Nu 

moet afgesproken worden wie wat op zich neemt en hoe we iets te weten kunnen 

komen, een vaardigheid kunnen leren, iets kunnen doen. Dit wordt getoetst aan de 

realiteit. Niet alles is mogelijk. En dat begrijpen kinderen ook wel. Opzoekingswerk in de 

bibliotheek, zelf georganiseerde uitstappen, iemand uitnodigen, lezen, een verslag 

maken, een experiment opstarten, een recept begrijpen, in het atelier iets in elkaar 

knutselen, een enquête afnemen, … Het kan allemaal. De duur van het project kan 

meerdere weken in beslag nemen. Als afsluiter worden de resultaten van dat project 

op een aanschouwelijke manier voorgesteld. Dat kan een tentoonstelling zijn, een 

toneel, een quiz, een projectboek,… Alle Steltlopers zijn dan uitgenodigd, evenals de 

ouders, grootouders en andere sympathisanten. We proberen ieder project op een 

andere manier voor te stellen, want ook hier zit een groeiproces dat we niet kunnen 

laten liggen. 

 

Wij menen zo tegemoet te komen aan een wezenskenmerk van hoe kinderen (en 
volwassenen) in de werkelijkheid staan. De realiteit is nooit opgesplitst in deelgebieden 
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, verkeer, milieu, …), maar is een geheel.  
In het werken aan projecten worden kinderen op deze manier expliciet aangesproken 

om in hun totaliteit te functioneren. Het is denken, maar zeker ook doen. Het 

ontwikkelen van allerlei vaardigheden en het aanboren van hun potentieel om te 

komen tot creatieve oplossingen, maakt dat deze leerervaringen zeer diep 

doordringen. Het zijn eerder levenservaringen die men zich jaren later nog herinnert.  
Onnodig te zeggen dat hier ook op het vlak van de sociale en emotionele ontwikkeling 

vele kansen liggen. Door het samenwerken in groep worden er een aantal elementaire 

vaardigheden ingeoefend zoals het komen tot een taakverdeling, het vergelijken van 

verschillende gezichtspunten, het effectief vergaderen, het gezamenlijk uitvoeren van 

een taak, het aanleren en ontwikkelen van belangrijke communicatieve 

vaardigheden. Bij dit alles krijgen kinderen de kans om iets te leren over hun eigen 

functioneren en dat van anderen. Doorheen de verschillende leefgroepen is er een 

evolutie merkbaar. 
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Vrije tekst 

Kinderen krijgen veel vertelkansen in De Steltloper. Ze worden uitgenodigd om hun 

verhalen regelmatig neer te schrijven en ze te illustreren. Bij de kleuters helpt de 

leerkracht daarbij. Een ‘vrije tekst’ komt dan ook tot stand op een vrij moment in het 

klasgebeuren. Kinderen kiezen er zelf voor. Ze bepalen het onderwerp en de vorm. Ze 

verzamelen al hun teksten in een speciaal daarvoor bestemde schrift. Die wordt 

gekoesterd, van in de kleuterklas.  
Deze vrije teksten worden op vaste momenten door het kind voorgelezen in de klas of 

doorgemaild of opgestuurd of samengebracht in bijvoorbeeld een dichtbundel van de 

klas. Wat geschreven wordt, dient tot iets. Een vrije tekst bevat ook veel materiaal om in 

de klas verder mee te werken. Een mooie uitdrukking, een zeer geslaagde 

zinsconstructie, een opvallende rijm,… gaan niet onopgemerkt voorbij. Door hier de 

verdiende aandacht op te vestigen, bevestigen we enerzijds kinderen in wat ze al 

kunnen en inspireren we anderen om het ook zo eens te proberen.  
Tot slot bieden de vrije teksten zeer geschikt materiaal om het technisch schrijven van 

woorden verder in te oefenen. Als blijkt dat bepaald spellingsmoeilijkheden bij 

meerdere kinderen nog voor problemen zorgen, dan is dit een geschikt moment om dit 

aan te pakken. De woorden komen van de kinderen, en dat verhoogt de 

betrokkenheid op het leerproces. 

  
Stille werktijd 

Het individueel inoefenen en verdiepen van de technische basisvaardigheden gebeurt 

tijdens de stille werktijd. Tijdens deze momenten gaan kinderen zelf aan de slag met 

een pakketje opdrachten voor voornamelijk rekenen en taal. De bedoeling is dat zij dit 

op hun eigen tempo doorlopen, dat zij zelf hun werk plannen en verantwoordelijk zijn 

voor het werk en de vorderingen hiervan. De pakketjes worden nadien individueel of 

klassikaal besproken tijdens een evaluatiemoment. Uiteraard geeft de leerkracht op 

voorhand de nodige instructies en gaat het hier niet om nieuwe leerstof. Op deze 

manier leren kinderen hun werk zelf plannen, sturen, uitvoeren en evalueren. Uiteraard 

gebeurt dit naargelang hun eigen competenties hierin en worden zij tijdig bijgestuurd 

door de leerkracht indien dit nodig blijkt.  
De kinderen kunnen soms samenwerken of uitleg vragen aan elkaar zodat zij ook van 

elkaar kunnen leren en op die manier een aantal belangrijke sociale vaardigheden 

ontwikkelen. Voor de leerkracht is het een goede organisatievorm om te differentiëren. 

Ieder kind krijgt immers naast de basis een pakketje dat volledig is afgestemd op zijn 

mogelijkheden en interesses. Bovendien heeft de leerkracht tijdens de stille werktijd de 

kans om een klein groepje kinderen extra te begeleiden. 

  
Vrije werktijd 

In de planning laten we enkele gaten. Dat is de vrije werktijd. Dan kunnen de kinderen 

hun activiteiten vrij bepalen. Het is voornamelijk een moment om zelfstandig te werken 

(individueel of met anderen). Een waaier van mogelijkheden ligt tijdens dit moment 

voor hen open: doorwerken aan een oefenopdracht, taken uitvoeren, vrije teksten 

schrijven, vrije expressie (toneel,…), verder werken aan een project, … en dit al dan niet 

onder begeleiding van de leerkracht. 

  
Atelier 

Creatieve en manuele vaardigheden worden doorheen de gehele klasactiviteit als 

heel belangrijk beschouwd. Daarnaast organiseren we ateliermomenten waar vrije 

expressie en/of technologische activiteiten aan bod kunnen komen. Dit gebeurt in de 

vorm van vrije keuzeateliers die open staan voor alle leerlingen ongeacht de klas waar 

ze toe behoren en waar ouders hier en daar de leiding van een atelier op zich nemen. 
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Er wordt ook tijd besteed aan het bespreken van wat er in de ateliers zoal tot stand 

kwam. Dit kan tijdens de afsluitronde gebeuren of op aparte momenten die daarvoor 

uitgetrokken worden. We vinden het belangrijk dat kinderen ook op de producten van 

creatieve arbeid leren reflecteren. Dit kan te maken hebben met het product zelf, het 

mooi en/of waardevol vinden van iets. Maar er kan eveneens van mening gewisseld 

worden over de manier waarop iets tot stand kwam en de technieken die gebruikt 

werden. 

  
Uitstappen 

Uitstappen zijn een gewone zaak in de freinetklassen en horen bij het lestijdenpakket. 

Het is een vorm van natuurlijk leren. De uitstappen gebeuren in het kader van een 

project of een belangrijke onderzoeksvraag uit de praatronde. De bedoeling is dat 

kinderen de dingen zelf kunnen waarnemen, dat ze zelf dingen kunnen ontdekken en 

ervaren. Deze uitstappen zijn extra-muros activiteiten met een pedagogisch en 

didactisch karakter. Ze vallen steeds tijdens de schooluren.  
Voorbeelden van deze activiteiten:  
· Openluchtklassen: zee-, bos- of boerderijklassen;   
· Didactische uitstappen voor projecten;   
· Correspondentiebezoeken: een bezoek aan of met de groep waarmee men 

correspondeert;   
· Natuurwandelingen onder begeleiding van natuurgidsen.  

  
Verantwoordelijkheden 
In de school is er steeds een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende 
leden van de groep voor het goede verloop van het klas- en schoolgebeuren. Dit 
houdt in dat de kinderen moeten bijdragen in de taken van de klas en van de school.  
De klastaken zijn o.a.:  
· vegen;   
· planten water geven;   
· dieren verzorgen;   
· rondeleider;   
· stoelen en tafels vegen en goed zetten;   
· krijtbord afwassen;   
· …   
Er zijn ook een aantal taken die de andere klasgroepen of de hele school 

aanbelangen, namelijk:  
· netheid op de speelplaats;   
· de verantwoordelijkheid van de groten om aandacht te hebben voor de jongere 

kinderen;   
· …  

 

Door de betrokkenheid met de 

school en de klas worden de 

taken goed ter harte genomen. 

Kinderen zijn immers zeer 

gevoelig voor kritiek van de 

oudere klasgenoten.  
Er kunnen bepaalde taken 

wegvallen in de loop van het 

jaar en andere taken ontstaan 

naar aanleiding van een 

bepaalde situatie.  
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14. Veelgestelde vragen                                                                            
 

Een freinetklas geeft een rommelige indruk. Hoe komt dat? 
 
Wie een vluchtige blik binnenwerpt in onze freinetschool krijgt inderdaad vaak een 

rommelige indruk. Als je echter langer zou kijken, dan zou je tot de vaststelling komen 

dat het ‘functionele rommeligheid’ is, dit wil zeggen rommel die vanuit een bepaalde 

bedoeling ontstaat. Kinderen kunnen immers tijdens de werktijd met verschillende 

opdrachten bezig zijn: individuele taal- en rekenopdrachten, vrije teksten schrijven, een 

toneelstukje inoefenen, lezen, ... Ogenschijnlijk een rommelig gebeuren, in werkelijkheid 

één en al activiteit. 

 

Welke strekking heeft ‘De Steltloper’? 
Een freinetschool is gebaseerd op een pedagogische visie. Binnen deze leer- en 

opvoedkundige visie zijn kinderen van alle culturen en godsdiensten welkom. We 

proberen onze leerlingen te onderwijzen in de geest van onze 7 basispijlers. Dit 

pluralistisch denken en het feit dat in onze school het kind meebepaalt wat er in de 

klas behandeld wordt, maakt dat christelijke kinderen niet zullen nalaten over Pasen en 

Kerstmis te spreken en een migrantenkind zal de klasgenootjes over de ramadan 

vertellen. Het stedelijk onderwijs biedt verschillende godsdiensten aan. Deze 2 uren per 

week worden gegeven door vakleerkrachten. 

 

Hoe wordt ‘De Steltloper’ bestuurd? 
Drie partners vinden elkaar bij het inhoud geven aan onze school: op de eerste en 

belangrijkste plaats onze kinderen, vervolgens onze leerkrachten en tenslotte de 

ouders. Deze drie partners ontmoeten elkaar op diverse vlakken. De kinderen hebben 

wekelijks binnen hun klas een bijeenkomst, de klasraad. Daarin komen onderwerpen 

als klasactiviteiten, klaswerking, speelplaats,... aan de orde. Klasoverschrijdende 

punten worden door twee klasvertegenwoordigers besproken op de schoolraad die 

om de twee weken vergadert. Zo leren zij omgaan met aspecten van democratie, 

besluitvorming, samenwerking, belangenverdediging, ...  
De leerkrachten vormen samen met de coördinator het team. Wekelijks ontmoeten zij 

elkaar en worden allerhande, praktische en pedagogische zaken besproken. 

Daarnaast zijn zij ook inhoudelijk bezig rond onderwerpen zoals het schoolwerkplan, 

verbondenheid, samen school maken ... Verder hebben de leerkrachten trimestrieel (of 

meer) contact met de ouders van de kinderen uit hun klas, de zogenaamde 

klasvergadering. Hierin worden onderwerpen behandeld zoals de klaswerking, het 

kamp, voorstellen van het lopende project, …  Zij kunnen ook deelnemen aan 

verschillende werkgroepen of een handje toesteken in de klaswerking waar nodig. (zie 

onderdeel ‘samen school maken’) 

 

Waarom werken wij in deze school met graadklassen? 
Een graadklas is een klas waarin leerlingen van twee verschillende leeftijden samen 

zitten (bijvoorbeeld het derde en het vierde leerjaar). We vinden dat dit systeem de 

meeste kansen biedt naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het kind 

neemt het ene jaar de jongere rol aan, om het daaropvolgende jaar de oudere, wat 

meer leidinggevende rol aan te nemen. Voor de leerkracht is het van groot belang dat 

hij/zij het kind gedurende twee jaar kan begeleiden en opvolgen. Als leerkracht krijg je 
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hierdoor de kans om de verschillende aspecten van het kind beter te leren kennen. In 

het graadklassensysteem kan er soepel worden omgegaan met de leerstofdoelen. Zo 

hoeft er geen onnodige druk te ontstaan, om een kind voor een bepaald 

leerstofonderdeel ‘per se’ tegen het einde van het schooljaar op niveau te krijgen. Het 

kind kan er het volgende schooljaar gewoon aan verder werken. 

 

Is deze school een school voor kinderen met leer- of gedragsproblemen?  
Is ze voor elk kind geschikt? 
Deze vraag wordt veelvuldig gesteld, en terecht. De Steltloper is als freinetschool 

gecatalogeerd als een ‘alternatief’ voor het bestaande reguliere onderwijs. Vanuit dit 

gegeven melden ouders zich meermaals aan als er zich op de school waar het kind op 

dat moment ingeschreven is, problemen stellen. Die problemen hebben doorgaans 

een zeer uiteenlopend karakter: leermoeilijkheden – motivatieproblemen – faalangst – 

gedragsproblemen – tuchtproblemen - … Voor alle duidelijkheid: De Steltloper is een 

school voor gewone kinderen.

Er zijn dus kinderen met meer en met minder mogelijkheden, net als op elke andere 

school. Allen krijgen ze de nodige aandacht en zorg. Maar die draagkracht is beperkt. 

Eén kind met een rekenprobleem kan opgevangen worden. Vijf kinderen in een kleine 

klasgroep, met elk hun specifieke rekenprobleem, wordt al moeilijker. 
Daarom wordt elke vraag voor inschrijving ernstig onderzocht en in verband gebracht 
met de klasgroep waarbinnen het kind zal functioneren. Er wordt informatie 
ingewonnen bij de ouders, bij de school van herkomst, bij het CLB, …  
In samenspraak met het voltallige team wordt dan een beslissing genomen. Dat 
resulteert in stappen in de school of een advies voor een aangepast onderwijsaanbod.  
Het is mogelijk dat een kind ontwikkelingsachterstand oploopt en niet op het 

verwachte tempo evolueert. Dan kan het gebeuren dat een kind drie in plaats van 

twee jaren in dezelfde graadklas blijft. De leerinhouden kunnen dan gespreid worden in 

de tijd en er is meer herhaling mogelijk, zodat uiteindelijk een goede kans bestaat op 

het verwerven van de nodige inzichten.  
Is deze school dan geschikt voor elk kind? Ja en neen. De specifieke aanpak is ook 

voor kinderen confronterend. Zich verstoppen kan hier niet. Er wordt volop 

samengewerkt. Er worden hoge verwachtingen gesteld op het vlak van zelfstandige 

planning. Kinderen worden veelvuldig uitgenodigd zich te tonen, zich uit te drukken 

(verbaal en expressief), zich te verantwoorden. Het is helemaal geen vrijblijvend 

gebeuren. Kinderen gaan engagementen aan en worden erop aangesproken. 

Weinigen hebben dat zo maar uit zichzelf. De Steltloper is een goede biotoop om deze 

vaardigheden te oefenen. 

 

Mogen kinderen op onze school alles?  
Leidt de freinetpedagogiek dan niet tot structuurloze kinderen? 
Op De Steltloper gelden drie duidelijke regels die uitgangspunt zijn voor alle verdere 

afspraken:  
Respect voor alles en iedereen!  

Agressie kan niet!!!  
De leerkracht weet steeds waar ik ben!  

Deze regels vormen de krijtlijnen van het afsprakenkader dat in overleg met de 

kinderen (klas- en schoolraad) vorm krijgt. Het valt hierbij op dat kinderen echt wel 

bezorgd zijn over het reilen en zeilen binnen de school. Als ze daarbij het gevoel krijgen 

dat hun inbreng er echt wel toe doet om tot een oplossing te komen, ontstaat er een 
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bondgenootschap tussen kinderen en volwassenen.  
Kinderen mogen dus op De Steltloper echt niet alles. De regels en afspraken geven 

zoals gezegd de krijtlijnen aan. Door het creëren van een open sfeer en het werken 

aan een democratische debatcultuur, bewaken kinderen en volwassenen deze 

grenzen. Iedere deelnemer aan het schoolgebeuren heeft verantwoording af te 

leggen aan zichzelf en de anderen.  
Een duidelijke organisatie die door de kinderen op alle terreinen ten volle wordt 
begrepen, geeft pas dé structuur die kinderen optimaal doen functioneren. Het is een 
hoofdbekommernis voor het voltallige Steltloperteam.  
De dagen en weken verlopen trouwens ook volgens een zekere structuur. Die is terug 

te vinden in de dag-en weekschema’s die samen met de kinderen worden opgesteld 

en ingevuld. Taal- en wiskundeactiviteiten zijn hier veelvuldig in opgenomen en kennen 

een methodische aanpak. Maar ook is er aandacht voor projectwerk, praatrondes, 

vrije werktijd, … Er zijn opgelegde taken, maar ook steeds ruimte voor bijkomend 

onderzoek of diepere inoefening.  
Naarmate kinderen ouder worden, plannen zij in grote mate hun opdrachten in een 

weekschema. Zo gebeurt het dat op eenzelfde moment in een klas enkele kinderen 

met een verschillende rekenoefening worstelen, drie anderen een projectje uitwerken, 

nog anderen een poppenspel voorbereiden voor de kleuters en nog iemand wat 

opzoekt op de computer. De leerkracht begeleidt dit gebeuren en waakt erover dat 

de kinderen hun vooropgezette planning respecteren. Zo wordt dagelijks gewerkt aan 

een realistische zelfinschatting. In geval van onderschatting wordt het kind 

aangemoedigd méér aan te pakken. In geval van overschatting wordt er afgeremd  

op vlak van tempo én van moeilijkheidsgraad. 

 

Freinetkinderen worden getraind in assertiviteit. Leidt dat niet tot agressiviteit? En 
wat met verlegen kinderen? 
Jezelf op een degelijke manier kunnen uiten en verwoorden, vinden wij belangrijk. 
Onderweg komt het al eens voor dat de kinderen hun mening laten horen op een iets 
minder elegante manier. De leerkracht wijst hen hierop en probeert hen stap voor stap 
met hun eigen assertiviteit te leren omgaan.  
Je hebt kinderen die gemakkelijk naar voren treden en kinderen die liever in een 
hoekje zitten. In plaats van de verbaal sterken verbaal sterker te maken, zorgen wij 
ervoor dat zij leren wat ‘luisteren’ naar anderen is. Omgekeerd, in plaats van de 
verbaal zwakkeren in een hoek te drummen, proberen wij hen het plezier en de kracht 
van het woord te doen ontdekken. Jezelf als mens goed voelen, heeft immers weinig te 
maken met hard roepen of weinig vertellen, maar alles met eigenwaarde. Elk kind 
heeft zijn eigen persoonlijkheid en die mag herkenbaar blijven. 
 

Hoe wordt er in deze school omgegaan met conflicten? 
Bij conflicten of problemen wordt er altijd eerst met de betrokken personen gepraat. 
We delen niet onmiddellijk straffen uit, maar we kijken steeds ‘waarom’ een kind zo 
handelt. ‘De probleemoplossende dialoog’ is daar een hulpmiddel voor. Het is een 
gesprekstechniek die kinderen ertoe moet bewegen zelf over hun problemen na te 
denken en zelf naar oplossingen te zoeken.  
De kinderen krijgen dus geen kant-en-klaar oplossingen aangeboden. Kinderen 
moeten hierin wel geholpen worden: de discussie helpen stopzetten, duidelijke normen 
stellen, … dat is de taak van de begeleidende leerkracht. Overdrijven in het praten 
met kinderen proberen we echter te vermijden. Kinderen moeten immers ook leren de 
consequenties van hun negatief gedrag te dragen. Indien nodig is het ook heel 
belangrijk om herstelgericht te werken. 
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Wat als afspraken bewust worden overtreden? Zijn er sancties en hoe 

worden die bepaald? 
Het is niet zo dat onze sancties al op voorhand vastliggen. De sancties worden 

immers bepaald naargelang de ernst van de situatie en afhankelijk van kind tot 

kind. Bij herhaald storend gedrag, voor het kind zelf of voor de anderen, worden 

wel de ouders betrokken om samen met hun zoon/dochter aan een oplossing te 

werken. 

 

Gaan kinderen zich niet eenzijdig ontwikkelen als ze alleen doen wat ze 

interessant vinden? 
Wij willen graag dat de kinderen geprikkeld worden zodat ze als totale persoon 

actief zijn. Wij bieden kinderen dus mogelijkheden aan die een uitdaging zijn, zowel 

naar diepte als in de breedte. Wat die uitdagingen zijn, verschilt van kind tot kind. 

Het stimulerende is immers, dat wat schijnbaar onmogelijk is toch mogelijk gemaakt 

wordt en dat is voor iedereen anders. Bovendien leren kinderen ook werken met 

voorstellen van andere kinderen, zijn er de vaste leermomenten voor taal en 

rekenen, volgt deze school de eindtermen, werken we vaak klasdoorbrekend, 

komen de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkennis) zo veelzijdig 

mogelijk aan bod, doen we nooit twee keer hetzelfde project, worden er ook een 

aantal dingen opgelegd, kan de leerkracht verschillende invalshoeken 

aanbrengen, moeten de kinderen ook wel eens iets doen wat ze niet graag doen, 

… Van eenzijdigheid is dus geen sprake: zowel de leerkracht als de leerling hebben 

inspraak en sturen. Een houding van nieuwsgierigheid, goed kijken, verwondering 

aankweken, dat is de taak van de leerkracht. En dan zullen de onderwerpen een 

erg grote variëteit blijken te hebben gedurende de lagereschoolloopbaan. 

 

Als mijn kind op eigen tempo en zelfstandig mag werken, beheerst het dan 

wel alle vereiste leerstof die de leerplannen voorschrijven? Komt alle leerstof 

die de leerplannen voorschrijven wel spontaan uit de kinderen? 
De Steltloper volgt, net zoals eender welke andere basisschool, de officiële 

leerplannen. Onze werkwijze om de voorschriften van die leerplannen te bereiken, 

verschilt echter van de werkwijze van de traditionele scholen. We werken 

bovendien in onze school niet slechts vanuit het opgelegde leerplan, maar ook 

vanuit de dynamiek van de kinderen. Kinderen leren gemakkelijker wat aansluit bij 

hun leefwereld. Werken in hun eigen natuurlijk tempo, houdt in dat de sterkeren en 

de middelmaten sneller doorwerken, waardoor je voor de zwakkeren extra tijd krijgt 

om hen bij te werken. Bijgevolg kan je activiteiten inlassen die de kinderen sterk 

motiveren. Zij weten dat, als ze hun tijd verprutsen tijdens hun werktijd, de 

consequentie zal zijn dat ze inleveren op ‘vrije werktijd’. Bijgevolg houdt het werken 

op eigen tempo dus zeker niet in dat de voorschriften van de leerplannen niet 

gevolgd worden. Het is bovendien een foute opvatting dat in het freinetonderwijs 

‘alles’ uit de kinderen dient te komen. Sommige leerstofonderdelen zal je tot op 

zekere hoogte moeten doceren. Wij doen dat dan ook, maar beperken dat tot een 

minimum en zetten de kinderen vervolgens zo snel mogelijk aan het werk.  

 

Welke toegevoegde waarde geeft het freinetonderwijs op het niveau van de 

kleuterklas? 
Het is inderdaad zo dat de traditionele kleutermethodiek ook speels is en sterk 

vertrekt vanuit de kinderen zelf. Bovendien gaan steeds meer kleuterklassen 



50 
 

Freinetschool De Steltloper Informatiebrochure Schooljaar 2016-2017 

ervaringsgericht werken, waardoor de gelijkenis met onze manier van werken in de 

kleuterklas groter wordt. Dit is een positieve evolutie. Toch geeft het een aantal 

voordelen wanneer kinderen al vanaf de kleuterklas deel uitmaken van onze school. 

Zo wordt bijvoorbeeld de kloof tussen kleuter- en lager onderwijs overbrugd doordat 

een heel aantal freinettechnieken de kleuters al wordt aangeleerd. Het werken met 

een groeilijn kan zo ook doorgetrokken worden van de eerste kleuterklas tot en met 

het 6de leerjaar. Zo kiezen kleuters immers al hun projecten, werken ze actief mee in 

de ateliers, in de klassenraad, krijgen ze inspraak, zijn er vrije werktijden, wordt de 

zelfstandigheid bevorderd, brengen ze indien nodig onderwerpen op de 

schoolraad, … Samen met de ouders wordt er dus reeds bij de kleuters ingespeeld 

op hun leergierigheid. Kortom, ook in de kleuterklas worden de kinderen au sérieux 

genomen. 

 

Krijgen kinderen in ‘De Steltloper’ huiswerk? 
Kinderen leren tijdens hun werktijd alles wat ze normaal thuis met huiswerk 

verwerven, ook een juiste werkhouding. Meestal is huiswerk een inoefenmoment 

(geen nieuwe leerstof) of voorbereiding van een les (opzoekwerk van een project, 

P.W., ...). Het kan ook zijn dat het weekschema afgewerkt moet worden. Toch doen 

leerkrachten er alles aan om het huiswerk te beperken. 

 

Wordt er getoetst in deze school en hoe worden de vorderingen van de 
kinderen aan de ouders bekendgemaakt? 
De leerkracht evalueert voortdurend samen met de kinderen. Dat gebeurt door 

middel van toetsen, maar ook door sterke individuele begeleiding en observatie. 

De prestaties worden echter niet omgezet in cijfers. Cijfers zeggen immers slechts 

iets over een klein deel van het leven. Toch wordt er een rapport opgesteld. Dat 

rapport wordt tweemaal per jaar meegegeven. Het rapport vermeld de 

werkpunten (WP) en de oké’s (OK) van de kinderen op verschillende gebieden. Dus 

niet alleen voor de cognitieve vakken, ook voor de werkhouding, de sociale 

vaardigheden, de betrokkenheid en het welbevinden, … Tweemaal per jaar 

worden de ouders uitgenodigd voor de bespreking van het rapport. Ook tijdens het 

schooljaar worden de vorderingen zoveel mogelijk informeel meegedeeld. Er zijn 

ook twee keer per jaar (behalve voor de kleuters) tussentijds rapporten waar de 

kinderen de kans krijgen zichzelf te evalueren. Dit wordt dan met hun grondig 

besproken en op die manier worden ze gestimuleerd om zelf het leren in handen te 

nemen. Ook de twee andere rapporten worden met de kinderen besproken, nog 

voor de ouders het rapport kunnen inkijken. 

 

Hoe worden kinderen met leermoeilijkheden opgevolgd? 
De leerkracht staat niet vóór de klas, maar begeleidt de kinderen individueel. Er is 

geen taakklas. Wel is er een breed teamverband tussen ouders, leerkrachten en 

kinderen. Dat maakt dat leerproblemen sneller gesignaleerd en vastgesteld 

kunnen worden. Er is wel een zorgleerkracht die de kinderen nauwgezet opvolgt 

en de MDO’s (zie ook op pag. 11) mee helpt voorbereiden en evalueren. Hierdoor 

kunnen de meeste leerproblemen in de klas of thuis, in samenspraak met de 

leerkracht en het CLB opgevangen worden. 
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Hoe zit het met zittenblijven of blijven kinderen in een freinetschool nooit 

zitten? 
In principe doet elk kind twee jaar over elke graadklas. In die klas werkt het op 

zijn/haar tempo en niveau. Het kan dus best zijn dat een kind in het derde leerjaar 

zit, maar een gedeelte van de leerstof van het vierde leerjaar aan het verwerken is, 

of omgekeerd. Eigenlijk blijven kinderen in onze school enkel in uitzonderlijke 

gevallen zitten. We proberen immers elk kind mee te laten groeien met zijn/haar 

klasgroep. In de praktijk gebeurt het wel eens dat een kind drie schooljaren nodig 

heeft om de leerstof van één graadklas te verwerken. In samenspraak met de 

ouders wordt er dan beslist wat het beste is voor het kind. Het kind kan dan een extra 

jaar in dezelfde klas doorbrengen. In ieder geval wordt er bij het begin van het 

schooljaar gestart vanuit het niveau van het kind en niet vanuit het gemiddelde 

niveau van de nieuwe klasgroep. Er worden ook individuele trajecten opgestart 

indien de nood zich voordoet. 
 

Hoe worden kinderen met een hoog tempo opgevangen? 
Eerst en vooral kijken we na op welke gebieden het kind een hoger tempo aankan. 

Na een gesprek met de ouders zullen wij samen zoeken naar enkele oplossingen 

waarbij zowel de klasleerkracht als de ouders mee akkoord gaan. In dit gesprek 

kunnen we de interesses van het kind en zijn sterke en minder sterke kanten 

bespreken. Op deze manier krijgen wij een beter beeld van het kind in kwestie. 

Afhankelijk daarvan zullen wij aangepaste materialen bieden en verdiepen en/of 

verbreden.  
Onze school beschikt over vele materialen voor kinderen die wat meer aankunnen. 
Voorbeelden hiervan zijn: somplextra, niquitin, plustaken, …  
Ook in de klas kan men differentiëren door projectwerk, vrije teksten, contractwerk 
en vrije werktijd. In deze werkvormen kunnen we werken op maat van het kind.  
Daarnaast kunnen we ook gaan verbreden. Het kind nieuwe dingen aanbieden. 

Voorbeelden hiervan zijn: schaakles, leren van een tweede taal, typles. Deze 

activiteiten kunnen en worden vaak door ouders begeleid. Indien deze middelen 
niet voldoende zijn kunnen we nog altijd overwegen om het kind een jaar te laten 

overslaan.  
Eén van de belangrijkste dingen houden we altijd voor ogen en dat is dat het kind 
zich goed voelt bij de dingen die het doet. 
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Sc hoo l raad  

*  

V r i je  werk t i jd  

*  

V r i je  teks t  

*  

 

P r a a t r o n d e  

*  

C o r r e s p o n d e n t i e  

*  

P r o j e c t w e r k  

*  

K l a s r a a d  

G e l i j k w a a r d i g h e i d  

*  

Z e l f s t a n d i g h e i d  

*  

L e v e n d  e n  f u n c t i o n e e l  l e r e n  

*  

I e d e r e  s t e l t l o p e r  l o o p t  z o a l s  h i j  ‘ g e s t e l t ’  i s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


